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ምእራፍሰባት

የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ራእይ3:1-6

“በሰርዴስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱ ከዋክብት 
ያሉት እንዲህ ይላል፦ ሥራህን አውቃለሁ ሕያው እንደ መሆንህ ስም አለህ ሞተህማል።

ሥራህን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና የነቃህ ሁን፥ ሊሞቱም ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና።

እንግዲህ እንዴት እንደ ተቀበልህና እንደ ሰማህ አስብ፥ ጠብቀውም ንስሐም ግባ። እንግዲያስ ባትነቃ እንደ ሌባ 
እመጣብሃለሁ በማናቸውም ሰዓት እንድመጣብህ ከቶ አታውቅም።

ነገር ግን ልብሳቸውን ያላረከሱ በሰርዴስ ጥቂት ሰዎች ከአንተ ጋር አሉ፥ የተገባቸውም ስለ ሆኑ ነጭ ልብስ ለብሰው ከእኔ ጋር 
ይሄዳሉ።

ድል የነሣው እንዲሁ በነጭ ልብስ ይጐናጸፋል፥ ስሙንም ከሕይወት መጽሐፍ አልደመስስም፥ በአባቴና በመላእክቱም ፊት 
ለስሙ እመሰክርለታለሁ።

መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ።

ሰርዴስ

ሰርዴስ የጥንቷ የልድያ ዋና ከተማ ነበረች። ከሊድያን ነገሥታት እጅ ወደ ፋርስ ከዚያም ወደ ታላቁ እስክንድር ተላለፈ ፡፡ በታላቁ አንጾኪያ 
ተጣለ። የሮማ ነገስታት በዚያን ጊዜ እስከተቆናጠጡበትጊዜ ድረስ ግዛቱበጴርጋሞን ስር ነበር ፡፡ በጢባርዮስ ዘመን የመሬት መንቀጥቀጥና ቸነፈር 
ባድማ ሆናለች ፡፡ ዛሬ የፍርስራሽ ክምር እና ሰው የማይኖርበት ሆኗል።

ይህችከተማ በአንድ ወቅት ለንግድ በጣምአስፈላጊ ነበረች ፡፡ ፕሊኒ የሱፍ ጥበብ እዚህ የተሠራ እንደነበረ ገልጻል ፡፡የሱፍ- ምንጣፍ 
ሽመናማዕከል ነበረ። በአካባቢው ጥሩ ብር እና ወርቅ ነበረው እናምየወርቅ ሳንቲሞች በመጀመሪያ እዚህ እንደተጀመረ ይነገራል። እንዲሁም የባሪያ 
ገበያነበረው ፡፡

የዚህች ከተማ ሃይማኖት ሲቤሌየተባለችው እንስት አምላክ ንጹሕ አምልኮ ነበር ፡፡ የቤተመቅደሱ ብዛትያላቸው ፍርስራሾች አሁንም ይታያሉ 
፡፡

በጴርጋሞን ዘመንሴሚራማ እናኒኑስ በመባል የሚታወቁ “እናትና ልጅ”የባቢሎናውያን ፅንሰ-ሀሳብ የእስያ የሳይቤሌ እናዲዎየስ እንደነበረ 
ታስታዉሳላችሁ ፡፡ ከእነዚህ ሁለትጋር የተያያዙት ባህሪዎች ጎን ለጎን ስንመለከት እጅግበጣም እይታችንን በደንብ ይከፍቱልናል፡፡እርሱ የፀሐይ 
አምላክ ነበር ፡፡ እሷ የጨረቃ አምላክ ናት።

እርሱ የሰማይ ጌታነበር ፡፡የሰማይ ንግሥት ናት።

እርሱ የበጎነትና የእውነት ገላጭ ፤ የገርነት እና የምህረት።

እሱ አስታራቂ; እሷ አስታራቂት ናት።

የማይታየውን ዓለም በሮች በሚከፍት እናበሚዘጋ ቁልፍእና እሷተመሳሳይ ቁልፍየምታደርግ ቁልፍአላት ፡፡

እሱ እንደ የሙታን ፈራጅ; እሷ ከጎኑ እንደቆመች ፡፡

እሱ እንደተገድለ ፣ተነስቶ ወደሰማይ እንዳረገ ፡፡ እሷም በአካል እንደ ልጅ ተሸከመችዉ ፡፡

በሮም ውስጥ ይኸው አማልክት የጌታችን መጠሪያ ተሰጥቶታል እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ተብሎሲጠራእሷ የእግዚአብሔር እናት 
ተብላተጠራች ፡፡

በእናቲቱ እና እናቱ ልጅ ፅንሰ-ሀሳቦች ውስጥ እጅግ በጣም እያደገ የመጣዉ በእነዚህ በሁለቱ ሌሎች ዓመታት ውስጥነው ፡፡አሁን 
ግንያስተውሉት ወደባቢሎን ተመልሶ እንደመጣ የልጁ አምልኮ ከእናቱ አምልኮ ጎን ለጎን እንደቆየ ሁሉ እንዲሁ ቃል በቃልም የልጁ ቦታን መተካት 
ጀመረች፡፡ በዚህዘመን ውስጥየሰርዴስ ጣዖት አምላኪነት አምልኮ ለሴቷ አምልኮ ነበር፡፡ ሲቤሌእና ዲዩዎስ ሳይሆን ሲቤሌ ብቻ ነው። እናት 
በእግዚአብሄር በጎነት የተሰጠውን የወልድ ቦታንቃል በቃልወስዳለች ፡፡ማድረግ ያለባችሁ ነገር ለእሳ የተሰጡትን ሁሉም የተለያዩ ስያሜዎች 
እንድታዉቁ ነዉ እና የሮማ ቤተክርስቲያን የዚህ ዘመን ሃይማኖት ከየትእንደመጣች እንድትገነዘቡ የሮም ቤተክርስቲያን ለማሪያም የሰጠችውን 
ተወዳጅ ስያሜዎችን መረዳት ነዉ፡፡

ይህንን የሳይቤልን አምልኮ ስመለከት ሁለት ነገሮች በእውነት ልቤን ይነኩኛል ፡፡ አንደኛው እንደ ያኑስ ቁልፍን የለበሰችው እንደ ጃኑስ 
ተመሳሳይ ስልጣን የሰጠችበት (የሰማይ እና የምድር ምስጢር እናምስጢሮች) እና ዛሬ ላይ አምላኪዎቹ ከሰውነት ደም እስከሚፈስ ጊዜድረስ 
እራሳቸውን የሚገፉበት እውነታ ነው፡፡ ለጌታእየተሰቃዩእንደሆነ በሚያስቡበት ዛሬ ላይ ያሉካቶሊኮች ።



2የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ይህከፓፒ ሮምጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የእውነተኛ መለያየት ዘመን መሆኑ እርግጥ ነዉ ፡፡ የኤልዛቤል ልዕልት በማርያም ተኮር አስተምህሮዎች 
ላይ በማጠናከሩ እናበማዳኗ ዕቅዱውስጥ የትኛውንም ክፍል እንዳልተቀበሉ ፕሮቴስታንቶች ተቃውሞ መወሰኗን ጥርጥር የለውም ፡፡ ህጻኑን 
እንድትወልድ እንደተመረጠች ድንግል ከእግዚአብሔር ጋርካላት ጸጋበስተቀር ፡፡ሉተር የእምነት የማፅደቅን ትምህርት በእምነት ወደ ሥራ ፣ ጸጸት ፣ 
ጸሎቶች እናሌሎች ቅዱስጽሑፋዊ ያልሆኑ መንገዶች ያዙ ፡፡ ነፃ የወጡት ክርስቲያኖችም ልጁንሲያከብሩ ፣የሮማ ካቶሊኮች እስከ ሃያኛው ክፍለዘመን 
ድረስ የማርያምን አምላካዊነት ጨምረዋል (በአብዛኛዎቹ የከፍተኛ ደረጃ የሮማውያን የነገረ-መለኮት ምሁራን ተቃራኒ በሆነ መልኩ) ርዕሰ ሊቃነ 
ጳጳሳት ፒየስ በትንሳኤ ሰውነት ውስጥክብር እንዲኖራት ቃል በቃል ማርያምን ከፍ ከፍ ያደርጋሉ ፡፡ያ መሠረተ ትምህርት እናቱን በአካል ወደ ሰማይ 
ወሰዳት እንደሚለዉ የባቢሎናዊያን ትምህርት አንዱ ነው ፡፡

ይህአምስተኛ ዘመንከሌሎቹ ዘመናት ጋር አብሮ መሄዱ አያስደንቅም እናጋለሞታዋ እናልጆቿ በሁለተኛው ሞት የሚገደሉበት የእሳት ባህር 
ዉስጥ እስኪያበቃ ድረስ ይህን ማድረጉ ምንም አያስገርምም። እዛ ማርዮላትሪይ ፣ የሳይቤሌ አምልኮ። በነገራችን ላይ ሲቤሌ የኤልዛቤል ካህን 
የነበረችበት አስታሮት እንደነበረ ያውቃሉ ?እና እስራኤል በሚያደርጋቸው ሥነ-ስርአታዊ ሥነ-ሥርዓቶች እንዲሰናከል አደረገች? አዎ ፣ በመጽሐፍ 
ቅዱስውስጥየተጠቀሰችዉ እሷ ነች።

ዘመኑ

የሰርዴስ ወይም የአምስተኛው የቤተክርስቲያን ዘመንየቆየው ከ1520 እስከ 1750 ነበር። ይህጊዜ የተሃድሶ ዘመን ይባላል።

መልእክተኛዉ

የዚህ ዘመን መልእክተኛ ከሁሉም ዘመናት መልእክተኞች በላይ እጅግበጣም የታወቀ መልእክተኛ ነው ፡፡ ማርቲን ሉተርይባላል ፡፡ማርቲን 
ሉተርጨዋነት ያለውየተዋጣለት ምሁርነበር ፡፡የሕይወቱን መንፈሳዊ ሁኔታ በቁም ነገር እንዲመለከት ባደረገበት የቅርብ ዘመድ ህመም እና ሞት 
መሞቱን ጠበቃለመሆን እያጠና ነበር ፡፡ እ.ኤ.አ. በ 1505 በኤርፈርት ወደሚገኘው አውግስጢኖስ ገዳም ገባ ፡፡ እዚያም ፍልስፍና እና 
የእግዚአብሔርንም ቃልአጠና ፡፡እርሱ በጣምበከፋ የሀጢያት ሕይወት ይኖርነበር ነገርግን ውጫዊድርጊቶች ሁሉየኃጢያቱን ስሜትሊያስተጓጉሉት 
አልቻሉም። ከእግዚአብሄር ጋር ሰላም ለመፍጠር እራሴን እስከ ሞት ድረስ አሠቃይኩኝ ፣ግን በጨለማ ውስጥ ነበርሁ ሰላምም አላገኘሁም ፡፡ 
በትእዛዙ የተሾመ ጄኔራል ስቴኡፒትዝ ፣ የእርሱ ድነትከስነስርዓት ይልቅውስጣዊ ሥራልምምድ መሆንያለበት መሆኑን እንዲገነዘብ ረዳው ፡፡ በዚህ 
ማበረታቻ እግዚአብሔርን የበለጠ ፈለገ ፡፡ በኋላ ካህን ሆነ ፡፡ ገና ግን አልዳነም ፡፡የቃሉ ጠንካራ እናጥልቅ ተማሪእና የታላቁ ሥነ-መለኮታዊ ስራዎች 
ሰፊ ተማሪ ሆነ። እርሱ በእውቀቱ እና በታላቅ ቅንነቱ እንደመምህር እናሰባኪ ሆኖተፈልጓል። የገባውን ቃል ለመፈፀም ወደሮም ሄደ፡፡ እዚያም ድነትን 
ለማምጣት በቤተክርስቲያኑ የታዘዙ ከንቱ ሥራዎች አየ፣ እናምየእግዚአብሔር ቃልበልቡ ውስጥ“ጻድቃን በእምነት ይኖራሉ” የሚል በልቡ ውስጥ 
ጮኸ።ወደ ቤቱ በተመለሰ ጊዜ የዚህ መጽሐፍ የወንጌል እውነት አዕምሮውን አጥለቅልቆ ከኃጢያት ነፃ ወጥቶ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ተወለደ 
፡፡ ከዚህ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ወደ መለኮታዊነት ሐኪም ከፍ ተደርገው ተሾመእናም “መላ ሕይወቱን በማጥናት እናበቅዱሳት መጻሕፍት ቅዱሳት 
መጻህፍትን በጥልቀት በማጥናት እና ለመከላከል ፡፡” ይህንንም አድርጓል እናምበዚህ መንገድ ልቡ እና በዙሪያው የነበሩት ሰዎችልቦች በቃሉእውነት 
ላይበጥብቅ ተነክተዋል ፡፡ የቤተክርስቲያኑ የሃይማኖት ባህሎች እና መሠረተ ትምህርቶች በሚፈፀሙበት ጊዜ ቃሉ ወዲያውኑ ወደግል ግጭትአመራ 
፡፡

ስለዚህ ሊኦ አስረኛዉ ሊቀ ጳጳስ ሆነ እና ጆን ቶኔትዝ ለኃጢያት ስርየትየሚሆን ሽያጭ ሲጀምሩ ሉተር ይህን የፀረ-መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት 
ከመቃወም ሌላ ምርጫ አልነበረውም። በመጀመሪያከመድረኩ ፊት የተቃዉሞዉን ድምጽ ካሰማ በኋላ እ.ኤ.አ. በጥቅምት 31 ቀን 1517 ወደ ካስትል 
ቤተክርስትያን በር ላይ የተቃወማቸዉን 95 ፅሁፎችን ጽፎበሚስማር ሰቅሎት ወጣ ፡፡

በአጭር ጊዜጀርመን በእሳት ነበልባል ተመታች እናምየተሃድሶው እንቅስቃሴም በረታ ፡፡ አሁን የሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያንን የተቃወመ 
ማርቲን ሉተር ብቻ እንዳልነበረ መዘንጋት የለብንም ፡፡ እርሱ ከብዙዎች አንዱነበር ፡፡ሌሎቹ ደግሞርዕሰ ሊቃነጳጳሳቱ ራሳቸውን የሰጡ ጊዜያዊ 
እናመንፈሳዊ ኃይላቸውን ይክዱ ነበር ፣ እናም በሊቀ ጳጳሳቱ መካከልም እንኳ ጊዜያዊ ማሻሻያዎች ነበሩ ፡፡ አዎን ፣ ጥያቄዎችን ያነሱ ሌሎች ብዙ ነበሩ 
፣ ግን ከሉተር ጋር በተያያዘ ፣ ቤተክርስቲያን በኃላኛዉ ቀን ቤተክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ማፍሰስ መጀመሪያ የሚሆንበት እና ተሐድሶ 
የሚሆንበትየእግዚአብሔር ትክክለኛ ጊዜ ነበር ፡፡

አሁን ማርቲን ሉተር ፣ እራሱ ጠንቃቃ በመንፈስ የተሞላ ክርስቲያን ነበር ፡፡ እሱ በርግጥ የቃል አማኝ ሰው ነበር ፣ ቃሉን ለማጥናት ጥልቅ 
ፍቅር የነበረው ብቻ ሳይሆን ለሁሉምሰዉ ቃሉተደራሽ እንዲሆን ጥረት ያደርግ ነበረ ፡፡ አዲስ ኪዳንን ተርጉሞ ለሕዝቡ ሰጠ ፡፡ እስከ ሃያ ጊዜ ያህል 
ድረስ ይህንን አድካሚ ስራ እራሱ ሲሰራ ነበር ፡፡ በአይሁድ መካከል የነበሩትንና ብሉይ ኪዳንን የተረጎሙትን የዕብራይስጥ ምሁራን በእርሱ ዙሪያ 
ሰበሰበ ፡፡

ይህ የሉተር ታሪካዊ ሥራ አሁንም በጀርመን ሁሉም ተከታታይ የቅዱሳት መጻሕፍት ሥራዎች ያረፉበት ሥራ ነው።

እርሱ ታላቅ ሰባኪ እና የቃሉ አስተማሪ ነበር ፣ እና በይፋ ለሕዝብ የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ፣ ቃሉ ብቸኛው መመዘኛ መሆኑን አጥብቆ 
ይናገር ነበር ፡፡ ስለሆነምለመዳን ስራ ያፈልጋል እንዲሁም ለዳግም ዉልደት ጥምቀት ያስፈልጋል የሚባለዉን አስተምህሮት ይቃወም ነበር ፡፡ ሌላሰዉ 
ሳያስፈልግ የክርስቶስን ብቸኛ አማላጅነት እንደ መጀመሪያው እና የጴንጤቆስጤያዉያንአስተምህሮት እንደሆነ አስተማረ። እሱ አጥጋቢ ውጤቶችን 
ለማምጣትይበልጥ ጊዜውን ለጸሎት ሰጠ ፡፡ ከዲያቢሎስ ጋር መዋጋት ምን እንደሆነ ያውቅ ነበር እናም አንድ ቀን ሰይጣን በግልፅሁኔታ ተገለጠበት 
እና እንዲሄድ አዘዘውፊቱንም ደበቀበት ፡፡ ሁሉንም ቀሳውስት እና መጽሐፍ ቅዱስንምለማጥፋት እንዲቀላቀላቸዉ ወደ እሱ የመጡትን ሌላ ሁለት 
አክራሪ ሰዎች በውስጣቸው ያለውን መንፈስ አስተውሎ አባረራቸዉ።

እሱ በዶክተር ማርቲን ሉተር በኩሬተር የታሪክ ጥራዝ ውስጥ ተመዝግቧል ፡፡ ቁጥር3 ገጽ406 እርሱ ፣ “ነቢይ ፣ ወንጌላዊ ፣ በልሳን የሚናገር 
፣ ተርጓሚ ፣ በአንድ ሰው ዉስጥብቻ ፣ ሁሉም ዘጠኝ የመንፈስ ስጦታዎች ተሰጥቶ” ነበር ፡፡

በጴንጤቆስጤ ቀን እንደሚታወቀው እውነት ወደ ቤተክርስቲያን ተመልሶ መምጣቱን የሚያመለክተው ትንሽ የመንፈስ ተኩስ የሆነው ይህ 
አረንጓዴ ተኩስነዉ ፣ የጽድቅ መሠረተ ትምህርት ከሥራ ውጭበጸጋ ብቻ የሆነ ነው ፡፡ ዶክተር ሉተር ስለጽድቅ ያመነ እና የሰበከ ብቻ ሳይሆን ፣ ነገር 
ግን ያ የቃሉ እውነት መሠረታዊ አስተምህሮ ዋና ጭብጥነበር፡፡ ይህንን እውነት በእግዚአብሔር እጅ እንደ መሣሪያለማነቃቃት የተጠቀመበት ሆኖ 
ለዘላለም ይታወቃል። አምስተኛው መልእክተኛ ሲሆን መልእክቱ  “  ጻድቅበእምነት  ይኖራል”  የሚል ነበር  ፡፡  እኛም ከእምነት  ወደ  እምነት  መሄድ



3የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

እንዳለብን ያሳወቀን እና ያስተማረመሆኑን በእርግጥ እንቀበላለን ፡፡ ስለ ሉዓላዊነቱ ፣ ስለ ምርጫው ፣ አስቀድሞመወሰን እና ሌሎች እውነቶች ያለው 
መረዳቱ በቃሉ ውስጥ ታላቅ ሰው መሆኑን ያሳየዋል ፣ ሆኖም እንደገና የታሪክ ምሁራን እንዳሉት ፣ እግዚአብሔር ከስራ ጋር በተያያዘ “ጻድቃን 
በእምነትይኖራል። ” የሚለዉን የእግዚአብሔርን መሥፈርት ለህዝቡ ለማምጣት እግዚአብሔር እንደ ተጠቀመበት ይታወቃል፡፡

አሁን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ፣ ይህ ዘመን የታሪክ ምሁራን እንደሚሉት ፣ የተሐድሶ ወቅት ነው ፡፡ ያ በእርግጥም ትክክል ነው። ያ ነው 
የሆነው። ለማርቲን ሉተር ተሃድሶ እንጂ ነብይ አልነበረም፡፡ አሁን የታሪክ መጽሐፍ እሱ ነቢይ እንደሆነ ይገልጻሉ ፣ ግን የታሪኩ መጽሐፍ ትክክለኛ 
ነው ማለት አይደለም ፣ ምክንያቱም ማርቲን ሉተር እንደ እውነተኛው የእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ትክክለኛነት ብቁ የሚያደርግ የተመዘገበ ነገር የለም 
፡፡ እርሱ በሕይወቱ ውስጥ የመንፈስን መገለጥ የያዘ ጥሩ አስተማሪ ነበር እናም እኛ ለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ስለሆነም እንደ 
ሐዋርያው እና ነብይ ጳውሎስ ቤተክርስቲያንን ወደ ሙሉ እውነት መምራት አልቻለም ፡፡

ጊዜያትካለፉ በኃላ እሱ በተሳተፈበት ጉዳዮች ላይ በሚያከናዉንበት መንገድ ላይ ትልቅ ለውጥ ታይቷል ፡፡ በመጀመሪያ እርሱ በጣም ገር ፣ 
ደፋር ፣ በጣም ታጋሽ እና ለችግሮቹ መፍትሔ ለማምጣት እግዚአብሔርን ዘወትር የሚጠብቅ ነበር ፡፡ ግን በዚያን ጊዜ እጅግ ብዙ ቁጥሮች ወደ እሱ 
አላማ መምጣት ጀመሩ ፡፡ የእነሱ ዓላማ ግን እውነተኛ መንፈሳዊ አልነበረም ፡፡ ይልቁንም የፖለቲካ ተነሳሽነት ነበራቸው ፡፡ የሊቀ ጳጳሱን ቀንበር 
የመስበር ፍላጎት ነበራቸዉ። ወደ ሮም ገንዘብ መላክ አልወደዱም። አክራሪነት ተነሳ ፡፡ ብዙም ሳይቆይ ቤተክርስቲያኗ በጸሎት ፣ በመስበካትና 
በድርጊት ሊታዘዝ የሚገባውን መመዘኛ ሊያወጣ ከሚችል በስተቀር ከቤተክርስቲያኗ ዓለም ውጭ ወደሚያደርጋቸው የፖለቲካ ጉዳዮችና ውሳኔዎች 
ተወሰደ ፡፡ እነዚህ የፖለቲካ ችግሮች በሊቆችና በእኩዮች መካከል ሽምግልና ወደማይቻል ደረጃ እስኪሸጋገሩ ድረስ ተተክለው ነበር ፡፡ የእርሱ 
ውሳኔዎች በጣም የተሳሳቱ በመሆናቸው ሁከት ተነስቶ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል ፡፡ እሱ ጥሩ ሰው ነበር ፣ ነገር ግን አንዴ 
በቤተክርስቲያን-መንግሥት ወንጌል ውስጥ እንደገና እንዲታሰር ከፈቀደለት በኋላ ዐውሎ ነፋሱን ማጭድ ነበረበት ፡፡

በዚህ ሁሉ ግን እግዚአብሔር ማርቲን ሉተርን ተጠቀመ ፡፡ ምኞቱ ተሳስቷል አይባልም ፡፡ ፍርዱ ግንትክክል አልነበረም ማለት ይቻላል ፡፡ 
በእውነት የሉተራን አስተማሪዎች ወደ እርሱ ትምህርቱ ተመልሰው ይህ ደግ ወንድም እንዳገለገለው እግዚአብሔርን ማገልገል ከቻሉ ያ ሰዎች 
በእርግጥ ለታላቁ አምላክና ለአዳኝ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና እና ውዳሴ ይሆናሉ ፡፡

ሰላምታ

ራእይ 3:1,

“በሰርዴስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፦ ሰባቱ የእግዚአብሔርመናፍስትና ሰባቱ ከዋክብት 
ያሉት እንዲህ ይላል፦ ሥራህን አውቃለሁ ሕያው እንደ መሆንህ ስም አለህ ሞተህማል።

እንደቀድሞው አራት ዘመናት ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ድንቅ ነገሮችንበማሳየት ደጉ ጌታችን ለእኛ ይገልጥልናል ፡፡ በዚህ ጊዜ እርሱ በቤተክርስቲያን 
መካከል ቆሞ እንደመሆኑ ፣ እኛ ሰባት የእግዚአብሔር መንፈሶች እና ሰባት ከዋክብት ያሉት እርሱ እንደሆነ እናያለን ፡፡ ሰባቱ ከዋክብት ማን እንደሆኑ 
እናውቃለን ፣ ግን ሰባቱ መንፈሶች የሚያመለክቱትን ማግኘት አለብን ፡፡

ይህ ተመሳሳይ ሐረግ በራዕይ መጽሐፍ ውስጥ አራት ጊዜ ይገኛል ፡፡

ራእይ 1:4,

“ በዙፋኑም ፊት ካሉት ከሰባቱ መናፍስት፥”

ራእይ 3:1,

“ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስት ያሉት እንዲህ ይላል፦”

ራእይ 4:5,

“ ከዙፋኑም መብረቅና ድምፅ ነጐድጓድም ይወጣል፤ በዙፋኑም ፊትሰባት የእሳት መብራቶች ይበሩ ነበር፥ እነርሱም ሰባቱ 
የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው።.”

ራእይ5:6,

“በዙፋኑና በአራቱ እንስሶች መካከልም በሽማግሌዎችም መካከል እንደ ታረደ በግ ቆሞ አየሁ፥ ሰባትም ቀንዶችና ሰባት 
ዓይኖች ነበሩት እነርሱም ወደ ምድር ሁሉ የተላኩ የእግዚአብሔር መናፍስት ናቸው።

መጥቶም በዙፋን ላይ ከተቀመጠ ከዚያ ከቀኝ እጁ መጽሐፉን ወሰደው።“

ለመጀመርያህል ፣ እነዚህ ቁጥሮች በዮሐንስ 4:24 ሀ ላይ “እግዚአብሔር አንድ (አንድ) መንፈስ ነው” አዲስ እና ተቃራኒ ዶክትሪን 
እንደማያስተምሩ በእርግጠኝነት እናውቃለን ፡፡ ግን ይህ እንደ 1 ኛ ቆሮንቶስ 12፡8-11 ነው በውስጣችን ራሱን በጥሩ መንፈስ ሲገለጥ አንድ መንፈስ 
አገኘን ፡፡ ስለዚህ እነዛ ሰባቱ የእግዚአብሔር መንፈሶች ማለት ሰባት እጥፍ በሆነ መንገድ አንድ እና አንድ መንፈስ ነው ማለት ነው ፡፡ አሁን 
በዮሐንስ ራዕይ 4፡5 እነዚህ ሰባት መንፈሶች በጌታ ፊት 'የእሳት መብራቶች' ተብለው ይጠራሉ ፡፡ በራዕይ ውስጥ ዮሐንስ ሁል ጊዜ የብሉይ ኪዳን 
ምልክቶችን እንጂ ሌላ ነገርን የማይጠቀም በመሆኑ ወደ ብሉይ ኪዳኑ እንሄዳለን እና ከምሳሌ 20፡27 “የሰው መንፈስ የእግዚአብሔር መብራት” 
መሆኑን እናገኛለን ፡፡ እነዚህ ሰባት መንፈሶች ከሰው ጋር የተቆራኙ ናቸው ፡፡ በዮሐንስ 5 ፡35 ውስጥ መጥምቁ ዮሐንስ “የሚነድ መብራት” ተብሎ 
ተጠርቷል በእውነቱ እንደ “የሚነድ መብራት” ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ፡፡ እንደገና በዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ውስጥ ሰባቱ መንፈሳት 
ሰባት ዓይኖች እንደሆኑ ታውቋል ፡፡

በ ዘካሪያስ 4:10,



4የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

“ የጥቂቱን ነገር ቀን የናቀ ማን ነው? እነዚህ ሰባቱ ደስ ብሎአቸው በዘሩባቤል እጅ ቱንቢውንያያሉ፤ እነዚህም በምድር ሁሉ 
የሚዘዋወሩ የእግዚአብሔር ዓይኖች ናቸው።

‹እነሱ› የሚለው ቃል የሚያመለክተው ወንዶችን መሆኑ ግልፅ ነው ፡፡ በዚህ ሁኔታ የጌታ ዐይን ሰዎች እንደ ሆኑ እናያለን - በእርግጥ በመንፈስ 
ቅዱስ የተሞሉ የተቀቡ ሰዎች ናቸው ፣ የእግዚአብሔር አገልግሎቶች በሰዎች ኃይል ውስጥ አይደሉም ፣ ግን በመንፈስ ቅዱስ ናቸው። ቅዱስ ጽሑፋዊ 
ግኝቶቻችንን አንድ ላይ ማሰባሰብ እግዚአብሔር ሰባት መንፈሱ እግዚአብሔር በቅርብ በሚታወቁባቸው የሰባት ሰዎች ሕይወት ውስጥ ተመሳሳይ 
መንፈስ ቅዱስን ቀጣይ አገልግሎትን እንደሚያመለክቱ ግልፅ ነው ፡፡ እነሱ የእርሱ ዓይኖች ናቸው ፣ እናም የእሱ መብራቶች ናቸው። እነዚህ ሰባት 
ሰዎች ማን በቀላሉ ሊታዩ ይችላሉ ምክንያቱም የሚቀጥለው ሐረግ እኛ እስከ ሰባት ዘመናት ያሉ ሰባተኛዎች በመሆናችን የተጠራጠርናቸው ሰባት 
ኮከቦች ብሎ ይጠራቸዋል። ያ እንዴት ያማረ ነው ፡፡ ኮከቡ በሌሊት ብርሃን እንዲያበራ ተደርጎ ነበር ፣ ፀሐይ ስለወጣች ፡፡ ልክ መላዕክት (እንደ 
ኮከብ ምልክት እንደተደረጉ) ለእያንዳንዱ ዕድሜ የወልድ ብርሃንን የሚያንፀባርቅ ነበር። ሁሉም ይህን የሚያደርጉት በመንፈስ ቅዱስ ነው ፡፡

የመጀመሪያ መልእክተኛው ጳውሎስ ሲሆን በገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ አንድ መልአክ ፣ ማናቸውም መልእክተኛ ፣ ተንታኝ ፣ የትኛውም 
ቢሆን ፣ ከጳዉሎስ ውጭ ሌላ ወንጌል ከሰበከ የተረገመ ይሁን ፡፡ ጳውሎስ ከሄደ በኋላ አስከፊ ተኩላዎች እንደሚወጡ ያውቅ ነበር ፡፡ ሰይጣን ራሱ ፣ 
እንደ ብርሃን መልአክ የእርሱ አገልጋዮች እንዴት አብልጦ እንደሚገለጥ ያውቅ ነበር ፡፡ ስለዚህ ይህ ወንጌል ሁል ጊዜ አንድ ዓይነት እንደሚሆን 
አስጠንቅቋል ፡፡ አሁን ጳውሎስ በኢየሱስ ስም ተጠምቆ ሰዎች ባልተጠመቁበት ስፍራ ተጠመቀ ፡፡ ቤተክርስቲያኗን አደራጅቶ የመንፈስን ስጦታዎች 
በትክክል መጠቀምን ያስተማረ ሲሆን ኢየሱስ እስከሚመጣ ድረስ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ እንደሚኖሩ አረጋግ ጧል ፡፡ ስለዚህ ቀጣዩ መልእክተኞች 
፣ የተቀሩት ስድስቱ ሁሉ በተመሳሳይ መንፈስ ቅዱስ ይቃጠላሉ ፣ በተመሳሳይ እሳት ይቃጠላሉ እና ተመሳሳይ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ብርሃን 
ይሰጣሉ እናም ምልክቶቹ ይከተሏቸዋል። ኢራንየስብቁ ሆነ? አዎ. ማርቲን? አዎ. ኮላምባ? አዎ. ማርቲን ሉተር? በጣም በእርግጠኝነት። ዌይስሊ? 
አዎን ጌታዬ ፣ ታላቅ አገልግሎት ነበረው ፣ እናም ፈረሱ እንዲሽር እንኳን ጸለየ ፡፡ እዛው አለህ። ሰባት የቤተ-ክርስቲያን ዘመናት እና ተመሳሳይ የሆኑ 
ሰባት መልእክተኞች ፣ እና ጳውሎስ እርሱ መልእክተኛ ነው ግን የተለየ ወንጌል ያለው እና በተለየ ብርሃን የሚኖረውን ማንኛውንም ሰው ረገመው ፡፡

አሁን የእኔ የመጨረሻ መግለጫ የቀረውን ቃል ይይዛል? አዎ. በቃሉ እንደሚለው ማንም ሰው በዚህ መጽሐፍ ላይ ቢጨምር ወይም 
ቢያስወግድ ማንም በእግዚአብሔር በመረገም እና በመፍረድ ይቀጣል ፡፡እግዚአብሔር እንዲህ አለ ራእይ 22፡18

“ በዚህ መጽሐፍ የተጻፈውን የትንቢት ቃል ለሚሰማ ሁሉ እኔእመሰክራለሁ፤ ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር 
እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ የተጻፉትን መቅሠፍቶች ይጨምርበታል፤”

ስለዚህ ሰባቱ መንፈሶች በተለያዩ ትውልዶች ውስጥ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እና ቃል እየፈፀመ ያለውን አንድ የእግዚአብሔርን መንፈስ 
ያመለክታሉ ፡፡ ከቃሉ ውስጥ በምሳሌ ማስረዳት እፈልጋለሁ ፡፡ የእግዚአብሔር መንፈስ በኤልያስ ላይ በኃይል ወረደ። ያን መንፈስ ቅዱስ በሁለት 
እጥፍሆኖ በኤልሳዕ ላይ ወረደ ፡፡ ከዚያ ከብዙ ምዕተ ዓመታት በኋላ ፣ አገልግሎቱን ለመግለፅ የኤልያስ መንፈስ ብለን የምንጠራው ተመሳሳይ 
መንፈስ በመጥምቁ ዮሐንስ ላይ ተመልሷል ፡፡ አንድ ቀን በተመሳሳይ አገልግሎት ተለይቶ የተገለጠው መንፈሱ በመጨረሻዉ አህዛብ ቤተክርስቲያን 
ዘመን ማብቂያ ላይ በሰው ላይ ይመጣል ፡፡

ደግሞም-መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ እና በኃይል እንደቀባው እናም መልካም ማድረግን እንደ ጀመረ ፣ 
የዲያቢሎስየታሰሩትን ሁሉ የታመሙትን ሁሉ ፈወሰ ፡፡ ኢየሱስ ሲሄድ ደቀመዛሙርቱ እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ በላዩ ላይ የነበረው መንፈስ 
ተመልሶ በላያቸው ላይ እስኪሞላባቸዉድረስ እንዲጠብቁ ለደቀ መዛሙርቱ ነገራቸው ፡፡ ያኔ የተጠራው አካል (ቤተክርስቲያን) በእርሱ ቦታ በምድር 
ላይ በእርሱ ቦታ ይሆናል ፡፡ በእርሱ ውስጥ የነበረው ያው መንፈስ በውስጣቸው ስለነበረ ፣ ያው ያው ሥራን ይሰሩ ነበር ፡፡ እናም የኢየሱስ 
ክርስቶስ እውነተኛ አካል (እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን) እንደ ኢየሱስ እና የ ጴንጠቆስጤ ቤተክርስቲያን ተመሳሳይ ሥራዎችን ያሳያሉ ምክንያቱም 
ተመሳሳይ መንፈስ በውስጣቸው ይኖራል ፡፡ መንፈስ እና መገለጦች የሌሏት ሌላ ማንኛውም ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ፊት ተጠያቂ ትሆናለች 
፡፡

ደግሞም እነዚህ ሰባት ኮከቦች ወይም ለሰባቱ ዘመናትሰባት መልእክተኞች በእጁ ናቸው ይላል ፡፡ እሱ ይይዛቸዋል። ወዲያውኑ በእጁ ቢያዙ 
ከኃይሉ ጋር እንደሚዛመዱ ወዲያውኑ ያውቃሉ። እጅ የሚያመለክተው ይህ ነው ፡፡ የእግዚአብሔር ኃይልን ያሳያል! እና የእግዚአብሔር ስልጣን ፡፡ 
አንዳቸውም በገዛ ኃይሉና ስልጣኑ አልመጣም ፡፡ ጳውሎስ የተናገረው ይህን ነው ፡፡ ማንም አይደፍርም ፡፡ የእግዚአብሔር ስልጣን እና የመንፈስ 
ቅዱስ ኃይል ይወስዳል። ወንጌል የሚሰበከው በእግዚአብሔር ኃይል ነው ፡፡ እነዚህ ሰዎች ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል የተሞሉ ናቸዉ ፡፡ ሁሉም 
ለዓለም ቆመዋል ፡፡ ያንን ማድረግ ይችላሉ ፡፡ እነሱ በእግዚአብሔር ተሞልተዋል ፡፡ እነሱ የተላኩት ወይም ስልጣን የተሰጣቸዉ በእግዚአብሔር 
እንጂ በሌሎች ሰዎች አይደለም ፡፡

አሁን ዓለም ያልነበረው ነገር ነበራቸው ፡፡ ሲሄድ አለም ሊቀበሉት የማይችላቸውን መንፈሱን እንደሚልክ ኢየሱስ ተናግሯል ፡፡ ልክ ነው. 
ዓለም ወይም የዓለም ስርዓቶች እሱን ሊቀበሉት አልቻሉም ፡፡ ይህ ድርጅት ነው - እርሱም ዓለም ነው ፡፡ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ የዓለም ስርዓት 
ቤተክርስቲያንን አሳየኝ ፡፡ ላየው እፈልጋለሁ. እንዲህ ዓይነቱን ቤተ ክርስቲያን ልታሳየኝ ከቻልክ በቃሉ ውስጥ ስሕተት እያገኘህ ነው። አይ ወዳጆቼ 
፡፡ ከነዚህ መልእክቶች መካከል አንዳቸውም የተደራጁ አልነበሩም ፡፡ በድርጅታዊ ኃጢአት ተፈርዶባቸው ወይም ተባረሩ ወይም ወጥተዋል ፡፡ 
የመንፈስ ቅዱስን ቦታ ሲተካ እና ቤተ እምነቶች የቃሉ ቦታ ሲይዙ መንፈስ ቅዱስ እንዴት በድርጅት ውስጥ ሊሆን ይችላል? ያስታውሱ “ድርጅት” 
“ሞት” ነው። እሱ ሌላ መንገድ ሊሆን አይችልም። ዓለም ከተረከበ ፣ መንፈሱ ይወጣል ፡፡

አዎን ፣ መንፈስ ቅዱስ ሰባት መንፈሶች ሳይሆን አንድ ነው ፡፡ እርሱ ሁሌም ተመሳሳይ እና ተመሳሳይ እርምጃ ይከተላል፡፡ ሰባቱ መላእክቶች 
አንድ ዓይነት መንፈስ ይኖራቸዋል እንዲሁም አንድ ዓይነት ቃል ያስተምራሉ እንዲሁም አንድ ዓይነት ኃይል አላቸው ፡፡ ቤተክርስቲያን እውነተኛ 
ቤተክርስቲያን ከሆነች በጴንጠቆስጤ ዕለት የነበራቸው አንድ ዓይነት መንፈስ እና ቃል እና ኃይል ይኖሯታል ፡፡ በተሞክሮ የ ጴንጠቆስጤ 
ቤተክርስቲያን ይሆናል ፡፡ ልሳኖችም ይኖራሉ ፥ አተረጓጎምም ትንቢትም ፈውሶችም ይኖራሉ። እግዚአብሔር በእርስዋ መካከል ይሆናል እናም 
እግዚአብሔር ሁል ጊዜ እንደሚያደርገው በእሷ መካከል ያስታውቃል ፡፡ ሃሌ ሉያ! እናም እሷ ያልተደራጀች ትሆናለች ፡፡እንዳትረሱ፡፡

አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በመልእክተኞቹ ውስጥ በመንፈሱ አማካኝነት በየዘመናቱ ራሱን እንደሚገልጥ ማየት እንችላለን ፡፡ እነሱ ለእስራኤል 
ልጆች እንዳደረጉት ናቸው ፡፡ ለሱ ዘመን መገለጥ እንዳለው ፣ እያንዳንዱ መልእክተኛ ለዚያ ጊዜ የእግዚአብሔር መገለጥ እና አገልግሎት ነበረው ፡፡
ስለዚህ መልእክተኞቹ በእጁ የሚገኙ መሆናቸውን ስንመለከት  ጌታ  ራሱ ከእነዚህ  ሰዎች  ጋር  መሆኑንሲያሳውቅና  ኃይሉን  ሲሰጣቸው እናያለን  ፡፡
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ከሰባቱ የወርቅ መቅረዞች መካከል ቆሞ ካየነው አጠቃላይ ቤተክርስቲያን ጋር ራሱን ማገናኘቱ ብቻ በቂ አይደለም ፡፡ በኤፌ 4(5) ሐዋሪያት ፣ ነብያት 
፣ አስተማሪዎች ፣ ወንጌል ሰባኪዎች ፣ ፓስተሮች ላይ ማየት አምስት ብቻውን አገልግሎት የምናይ መሆኑ ብቻ እንኳን በቂ አይደለም ፡፡ 
በእያንዳንዱቤተክርስቲያን ዘመንም ወደ ስህተት መግባታቸዉአይቀርምና ፣ እናም ምዕመናን ብቻ አይደለም ፣ የቀሳውስቱ ቡድንም - እረኞች 
እናዲሁምበጎቹ ናቸው ፡፡ ከዚያም እግዚአብሔር ህዝቡን ወደ እውነት እና ወደዛው የእውነት ኃይል የሚመራውን በእነዚህ ሰባት ሰዎች አገልግሎት 
ውስጥ እንደ እረኛ አለቃ ሆኖ ወደእዉነት እና ወደ እዉነቱ ሀይል ይመልሳቸዋል።እግዚአብሔር በሕዝቡ ዉስጥ ነዉ - ፣ ማንም የክርስቶስ መንፈስ 
ከሌለው የእርሱ አይደለም። ያም ቃሉ ነው ፡፡ በሰዎች ዘንድ መታወቅ ያለበትም ይህ ነው ፡፡ ነገር ግን በእራሱ የረጣቸዉ እና በእራሱ ፍላጎት ቁርጥ 
ውሳኔ አማካይነት በእነዚህ ሰዎች ውስጥ የተለዩ መሪዎችን አስቀም ጧል። በእያንዳንዱ ዘመናትም አንድ ጊዜ ይታያሉ ፡፡ ውስጣቸው ያለዉ አንድ 
ዓይነት መንፈስ ነው ፡፡ ይህ ከሮማውያን መናፍቅነት ምንኛ ሩቅ ነው ፡፡እነሱ የራሳቸው የመረጡት ሰዎች አሏቸው ፣ አንዱ ከሌላው በኋላ - 
የእግዚአብሔርን ኃይል የማያደርግ ፣ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የማይኖር ፣ እያንዳንዱ ከፊቱ ካለው ልዩነት የሚለያይ እና እርሱ ራሱን እንደ 
እግዚአብሔር አድርጎ የፈለገዉንበሚጨምሩ ላይ እግዚአብሔር የለበትም ። እግዚአብሔር በውስጡ የለም ፡፡ ነገር ግን እግዚአብሔር 
በመልእክተኛው ውስጥ ይኖራል እናም የእግዚአብሔር ሙላት የሚኖረዉ ሰዉ መልእክተኞቹ በቃሉአማካኝነት ጌታን እንደሚከተሉት ሁሉ እሱም 
መልእክተኞቹን ይከተላል፡፡

“ ሰባቱ የእግዚአብሔር መናፍስትና ሰባቱ ከዋክብት ያሉት እንዲህ ይላል፦”

ራእይ 3:1.

ይኸው ጌታ በሥጋ ሰውነት ውስጥ ራሱን ከገለጠበት ጊዜ በኋላ በሰው ውስጥ በመንፈሱ አማካኝነት በድጋሚ ራሱን ይገልፃል ፡፡ 
“ጌታእግዚአብሔር የእኔ ናቸው” ይላል ፡፡ ሰባቱ በመንፈስ የተሞሉ መላእክቶች የጌታ ናቸው ፡፡ እነሱ ውድቅየተደረጉ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡ እነሱ 
ሊጠየቁ ይችላሉ ፡፡ በእርግጥ ፣ ለሰብአዊ አዕምሮ እንኳን ብቁ የሆኑ ላይመስሉይችላሉ - ሆኖም ፣ የዘመናቸዉ መልእክተኞች ናቸው ፡፡ እግዚአብሔር 
አብርሃምን ተጠቀመ (ዋሾየነበረ) ፣ ሙሴን ተጠቅሟል (ዐመፀኛየነበረ) ፣ ዮናስ (አመፀኛ) ፣ ሳምሶን (ኃጢአት ሠራ) ፣ የዳዊት (ገድሏል) ፡፡ ደግሞም 
ኢያሱን እና ዮሴፍን ተጠቀመ ፡፡ እና ከባድ እንከን ያለባቸው ሰዎች ታሪካቸው ፍጹም የሚመስሉ ከሆኑት እጅግ እጅግ የላቀ ነው። ሁሉም እዚህ 
ነበሩ ፣ እና የእሱ ናቸው። ይህን ማንም ሊክድ አይችልም ፡፡ በውስጣቸው ባስቀመጠው መንፈስ ቅዱስ እነሱን ተጠቅሞባቸዋል ፡፡ ለጌታቸው 
ቢወድቁም ወይም ቢነሱም ፡፡ እናም በሁሉም ዉስጥ የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ፍቃድ ተሟልቷል ፡፡ ውጫዊ ታሪክ ይህንን ለመቃወም ይሞክራል ፣ 
አሁንም ቆሞ ነው ፡፡ ዘላለማዊው አምላክ አሁንም በወርቅ መቅረዙ መካከል ይራመዳል እናም መልእክቱን በየዘመናቱ ላሉት መንፈሱንበቃሉ በኩል 
ይልክላቸዋል።

ተግሳጽ

ራእይ 3:1b,

“ሥራህን አውቃለሁ ሕያው እንደ መሆንህ ስም አለህ ሞተህማል።”

ራእይ 3:2b,

“ሥራህን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና”

አሁን እዚህ ፣ በእውነት ፣ በጣም እንግዳ ነገር ነው ፡፡ በየትኛውም ዘመን እስከዚህ ደረጃ መንፈስ ቅዱስ በመጀመሪያ እውነተኛ አማኞችን 
ያመሰግናል ከዚያም የሐሰትኛዋንግንድ ያወግዳል ፡፡ ነገር ግን በዚህ ጊዜ ለጌታ እና ለቃሉ እንደዚህ ያለ ግድየለሽነት አለነበረም ፣ እስከዚህ 
አምስተኛው ዘመን ድረስ ያለው መልእክት በሙሉ ከመኮነን ጋር ይዛመዳል።

“ ሥራህን አውቃለሁ”

በጌታ ፊት የመጡትእና ያላስደሰቱት የነበሩት እነዚህ ሥራዎች ምን ነበሩ? ደህና ፣ እያንዳንዱ ዘመን ወደ ቀጣዩ ዘመን እንዳደገ ያውቃሉ ፣ 
ስለሆነም የአራተኛው ዘመን ሥራዎች እስከ አምስተኛው ድረስ ይቀጥላል። እርስዎ እንደሚያውቁት እነዚህ ሥራዎች-

የመንፈስ ቅዱስ አመራር በሰዎች የሥልጣን ተዋረድ ተተካ።

ንፁህ የእግዚአብሔር ቃል እና ለሁሉም ሰዎች ነፃ ጥቅሙ ለሃይማኖታዊ ትምህርቶች ፣ ለዶግማዎች ፣ ለቤተክርስቲያን ስርአቶች ፣ ወዘተ 
ተላለፈ ፡፡

በመንፈስ ውስጥ ያለው አምልኮ እና የመንፈስ ስጦታዎች እና ለቅዱሳኑ እውነተኛ ማኅበረሰብ ተሰጥቶየነበረዉ ሁሉ በቀጥታ ለጣኦት አምልኮ 
፣ ለአረማውያን በዓላት ፣ ወዘተ ተላለፈ፡፡

ማርዮላትሪ በክርስትና አምልኮ ውስጥ ትልቅ ቦታን እየያዘች ነበር ፣ በእርግጥ የእግዚአብሔር ቦታን እስክትይዝ ድረስ እና ወልድ ከፍ ካለው 
ስፍራው ሁሉ ወርዶ ፣ ራሱን የክርስቶስምትክ ብሎ ለሰየመዉ ሊቀ ጳጳሱ ተብሎ ለሚጠራው ሰው ራሱን እንዲገዛእስኪደረግ ድረስ ፣ ፡፡

ይህንን አስከፊ የፀረ-ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የተዋጉ ሰዎች ተደምስሰዋል ፡፡ በዚህ ላይ የቆዩት እነዚያ እራሳቸውን የቤተክርስቲያኗ 
በርዕሰተኞችም ሆኑ ነገሥታት ሆኑ ፡፡ ሕይወታቸው የራሳቸው አልነበሩም ፣ ሕይወታቸውም የክርስቶስ አልነበሩም ፣ ግን የሮማ ቤተክርስቲያን አካል 
፣ እና መንፈስ ናቸው ፡፡ ስለ ክርስቶስ ደም ይናገሩ ነበር ፣ ነገር ግን ደህንነታቸውን በገንዘብ ገዝተዋል ፣ እናም የኃጢያትን ይቅርታ በወርቅ ወይም 
በጣአት ገዙ። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ ሊዮ አሥራ ስድስተኛዉ ላልተፈጸሙት ኃጢያቶች እንዲገዙ ሲፈቅድላቸው ከዚያ በኋላ ሀብታም የሆኑት ሊቀ 
ጳጳሱ ቀደም ሲል ሊቀ ጳጳሱ ቀድሞውኑ ያስተላለፉትን በማወቁ እነሱን ለማስፈፀም በማሰብ ደስ የሚል ሁኔታ ሆኖ አግኝተውታል ፡፡ ኃጢአታቸው 
ነው። የእግዚአብሄር ቃል ከእነርሱ የተጠበቀው ነበር ስለዚህ እውነቱን ለማወቅ ማነው! እውነት የሚመጣው ከቃሉ ብቻ ስለሆነ ህዝቡ ሞትን 
እየጠበቁ እና ከሞቱ በኋላ ፍርዱንም በሚጠብቁት በሮማን ቤተክርስቲያን እስር ቤት ውስጥ ተዘግተው ነበር ፡፡ ታላቁ ሰማዕት ግን በሰማዕት ደም 
የተጠጣና በፍርድ የማያስብ ታላቁ ጋለሞታ ሰዎችን በመንፈሳዊ እና በአካላዊ ሞት ለመግደል በጭካኔ ተነሳ ፡፡



6የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ወደ አራተኛው ዘመን መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ለአምስተኛው ዘመን መጀመሪያ እስከሆነው ድረስ ፣ የቁስጥንጣኒስ በቱርኮች ወረራ 
(የተጠመቀው) የምሥራቅ ምሁራን የምሥራቅ ምሑራንን የግሪክኛ ቅጂዎችን ወደ ምዕራብ ላካቸው ፡፡ ስለሆነም የቃሉ ንፅህና እና የእውነተኛ 
አማኞች ትምህርቶች ተሰራጭተዋል ፡፡ እነዚህ ጥሩ አስተማሪዎች ብቻ ሳይሆኑ የመጽሐፎችን ማምረት በማመቻቸት የዘመናዊ ማተሚያ ቤታችን 
መሠረት የሆነው ፈጠራም ተገኝቷል ፡፡ ስለዚህ እኛ ለመጽሐፍ ቅዱስ ታላቅ ረሀብ እና ፍላጎት መልስ ያገኛል።

እንደ ሉተር ያሉ ብዙ ኃያላን ሰዎችን አስነስቷል ፡፡ ካልቪን እና ዚዊሊ ሁለት ሌሎች ብርሃን ሰጪዎች ነበሩ እና ከእነዚህም በተጨማሪ ብዙ ፣ 
በጣም ብዙም የማይታወቁ ብዙ ነበሩ ፡፡ ሆኖም ይህ ሁሉ በከንቱ ባይሆንም የእግዚአብሔር ታላቅ ሥራ በእነዚያ ሰዎች እንቅፋት ሆኖባቸው ነበር ፡፡ 
በመጀመሪያ ፣ የቤተክርስቲያኒቱ-መንግሥት የኒቂያው ምክር ቤት ጋብቻን አልተቃወሙም ነገር ግን በእውነቱ ያንን ጥምረት ያበረታቱ ነበር ፡፡ምንም 
እንካን ለዚህ ጉዳይ ቃል ባይገኝለትም በመንግስት ወንጌልይጠበቅ ነበረ፡፡ ምንም እንኳን “እግዚአብሔርንየሚያመሰግን የሰዉ ቁጣ ማየት ቢቻልም ፣ 
ስምንተኛው ሄነሪ እንደ ተሃድሶ እና ለሊቀ ጳጳሱ ስልጣን መቃወም ፣ ግን ከበዓለ ሃምሳ ቀን እና ሁሉን ቻይ ከሆነው አምላክ ጥበቃ እጅግ የራቀ ነበር 
፡፡

ሉተር በቤተክርስቲያን ጉዳዮች ውስጥ የውጭ ጣልቃ-ገብነትን በመቃወም ላይ የማያቋርጥ ትምህርት ቢያስተምርም የቤተክርስቲያኗን 
“ሊቀጳጳስ” ሊቀ ጳጳስ “ጽንሰ-ሀሳቦችን ማጽዳት አልቻለም ፡፡ ስለሆነም ቤተ ክርስቲያኒቱ በትክክለኛው አቅጣጫ አንድ እርምጃ የወሰደች ቢሆንም 
አሁንም እንደገና ተያዘች.

ሆኖም አስጸያፊ ሥራዎች ጽዋ ገና አልሞላም። የሉተርየዉሳኔ እይታ ለጦርነት ማነሳሳት ብቻ ሳይሆን የብዙዎችን ሞት አስከትሏል ፡፡ የዚንግሊ 
ወገን ግን መልካሙን ዶክተር ሀበሻን እስር ቤት አሳድዶታል ፣ እናም በእንጨት ላይ ባይሰጠምም ፣ በመጨረሻም በእሳት ላይ ለፈጸመው ሞት 
በእውነቱ ትልቅ ሀላፊነት ነበረበት ፡፡ ካልቪንም ፣ የሙላተመለኮትን አንድነት ያየ እና ያስተማረውን ሰርቪተስን በቁጥጥር ስር ለማዋል የጠየቀ የለም 
፡፡ በዚህ ጊዜ መንግስት ይህንን ወንድሙን ፈተነው እና ለካልቪን አሳዛኝ ነገር በእንጨት ላይ ተቃጠለ ፡፡

የሃይማኖታዊ ቅንዓት ጊዜ ቢኖር ኖሮ በዚህ አሳዛኝ ጊዜ ነበር። የኮመኔዎስ ቃላት የዚህን ዘመን አብዛኛው ይገልፃሉ ፡፡ ኮኔኔዎስ “አስፈላጊ 
ነገር” ሲል ጽፏል። እሱ ዓለምን ከብርሃን ሠራተኛነት ጋር ያመሳስለዋል ፣ መውጣቱም አላስፈላጊ የሆነውን ነገር በመተው እና አስፈላጊ የሆነውን 
አንድ ነገር በመምረጥ መሆኑን ያሳያል ፡፡ ብዙ ቁጥር ያላቸው መምህራን ስማችን የማንጠራቸው የምንጠራቸው የብዙዎች ኑፋቄዎች ምክንያት ነው 
ብሏል ፡፡ እያንዳንዱ ቤተክርስቲያን እራሷ እንደ እውነተኛው ፣ ወይም ቢያንስ እንደ እውነተኛው እና እውነተኛው የእሷ ክፍል እንደሆነች ይቆጠራሉ 
፣ በመካከላቸው እርስ በርሱ በጥላቻ ስሜት ይሰቃያሉ ፡፡ በመካከላቸው እርቅ አይኖርም ፡፡ በማይሻር ጠላትነት ጠላትነትን ያገናኛሉ ፡፡

ከመጽሐፍ ቅዱስ የተለያዩ እምነቶቻቸውን ይፈጽማሉ ፣ እነዚህ ምሽሶቻቸውና መጠለያዎቻቸው ጀርባቸውን የሚያጠቁ እና ሁሉንም ጥቃቶች 
የሚቋቋሙ ናቸው ፡፡ እኔ እንዲህ እላለሁ ፣ የእነዛ የእምነት መግለጫዎች - በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች እንደዚያ አምነን መቀበል ስለምንችል ፣ 
በራሳቸው ውስጥ መጥፎ ናቸው አልልም ፡፡ እነሱ እንደዚያ ይሆናሉ ፣ ግን የጥላቻን እሳት ሲመገቡ ፣ የቤተክርስቲያኗን ቁስሎች ለመፈወስ ማቀድ 
ይቻል ዘንድ ሁሉንም በአንድ ላይ በማስወገድ ብቻ ይሆናል ፡፡ ለዚህ የነፍሳት ኑፋቄዎች እና የተለያዩ መሰናክሎች ሌላኛው ነው ፣ የክርክር ፍቅር... 
ምን ይገኝለታል? አንድ የተማረ ግጭት የተፈታበት ጊዜ አለ? በጭራሽ። ቁጥራቸው ጨምሯል ብቻ።ሰይጣን ታላቅ ብልህ ነው ፡፡ በቃላት ጠብ 
ተሸንኖ አያውቅም... በመለኮታዊ አገልግሎት ውስጥ የሰዎች ቃል ብዙውን ጊዜ ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ይሰማል ፡፡ እያንዳንዱ ሰው እሱ ደስ 
በሚሰኝበት ጊዜ ይወዳል ወይም ልዩነቶችን በመማር እና የሌሎችን አመለካከቶች በማስተላለፍ ጊዜን ያጠፋል። ስለ አዲሱ መወለድ እና አንድ ሰው 
የመለኮታዊ ተፈጥሮ ተካፋይ ለመሆን አንድ ሰው ወደ ክርስቶስ አምሳል እንዴት መለወጥ እንዳለበት (2ኛ ጴጥሮስ 14) ፣ ምንም ማለት አይቻልም። 
ከ ቁልፎች ቁልፎች ቤተክርስቲያኗ የማያያዝ ሀይልን አጥታለች ፣ የቀረው የማጣት ኃይል ብቻ ነው... የአንድነት ፣ የፍቅር እና የህይወት ተምሳያችን 
የሆነው ቅዱስ ቁርባን በዓል ተደረገ የጥላቻ ስሜት ግጭት ፣ የጥላቻ ምክንያት ፣ የዘር ክፍፍል ማዕከል…በአጭሩ ሕዝበ ክርስትና የላብራቶሪነት ደረጃ 
ሆናለች ፡፡ እምነቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ትናንሽ ክፍሎች ተከፍሎል እናም እርስዎ የማይቀበሉት አንድነገር ካለ መናፍቅ ነዎት ፡፡… ምን ሊረዳ ይችላል? 
አንድ አስፈላጊ ነገር ብቻ ነው ፣ ወደ ክርስቶስ ተመለስ ፣ ብቸኛው መሪ ክርስቶስን ወደ መመልከቱ ፣ እና ሁላችንም ወደ ግቡ እስክንደርስ ድረስ 
ሌሎች መንገዶችን ሁሉ መተው እና ወደ እምነት አንድነት (ኤፌሶን 4 ፡13)መመለስ ) እንደ ሰማያዊው ጌታ ሁሉንም ነገር በቅዱሳት መጻሕፍት 
መሠረት እንደገነባ ሁሉ እኛም የልዩ ምስጢራችንን ልዩነቶች መተው እና ለሁላችንም በተገለጠው የእግዚአብሔር ቃል እርካት መተው አለብን። 
መጽሐፍ ቅዱስን በእጃችን ማልቀስ አለብን “እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያወረደውን አምናለሁ ፣ ትእዛዛቱን በታዛዥነት እጠብቃለሁ ፤ 
በተስፋ ቃሉ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ ክርስቲያኖች ፣ አዳምጡ! አንድ ሕይወት ብቻ ነው ፣ ሞት ግን በሺዎች መልክ ወደ እኛ ይመጣል። አንድ ክርስቶስ 
ብቻ ነው ፣ ግን ሺህ ፀረ-ክርስቶስ ነው… ስለዚህ ሕዝበ ክርስትና ሆይ ፣ አንድ የሚፈለግ አንድ ነገር እንደ ሆነ ታውቃለህ ፡፡ ወደ ክርስቶስ መመለስ 
ወይም እንደ ክርስቶስ ተቃዋሚ ወደ ጥፋት መሄድ ነው ፡፡ ጥበበኛ ብትሆን በሕይወት ብትኖርም የሕይወት መሪን ተከተል።

እናንተ ግን ክርስቲያኖች ፣ በመነጠቃችሁደስ ይበላችሁ ፣… የሰማያዊ መሪዎን ቃሎች ስሙ ፣ ‹ወደ እኔ ኑ› የሚለውን ስሙ ፡፡

አሁን ይህ ዘመን ለሃይማኖታዊ መንፈስ ከፍተኛ እድገት አስችሏል አልኩ ፡፡ የቆሮንቶስ ሰዎች “እኔ የጳውሎስ ነኝ ፣ እኔ የ ኬፋ ነኝ” የሚል 
የቆሮንቶስ ዝንባሌ ታይቶ ከሆነ ፣ አሁን ነበር። የሉተራን ፣ ሁሴሻዎች ፣ የዚንግሊ ፓርቲዎች ፣ ወዘተ ነበሩ ፡፡ እንዲህ ዓይነቱ የአካል ክፍፍል አስከፊ 
ነበር ፡፡ እነሱ በስም ይኖሩ የነበረ ግን የሞቱ ነበሩ ፡፡ በእርግጥ እነሱ ሞተዋል ፡፡ በተደራጁባት ደቂቃ ሞቱ ፡፡ ታላላቅ ቡድኖች በመንግስት ውስጥ 
እራሳቸውን በጋብቻ ውስጥ አደራጅተው ያዙ ፡፡ ያ አደረገው። ጨርሰዋል ፡፡ የሮማን ቤተክርስቲያንን የሰነዘሩ እነዚያ የሉተራኖች እዚህ ነበሩ ፡፡ 
እነሱ የፖለቲካ እና መንፈሳዊ ማህበራት ክፋትን ያውቁ ነበር ፣ ግን ሉተር (ጴጥሮስ በይሁዳኖቹ እንደተረዳነው) ወደ ፊት ቀደመ እናም የእምነት 
ተከላካይ በሆነው በእግዚአብሔር ፋንታ መንግሥቱን አደረገ ፡፡ ከጋለሞታ የመጣው የመጀመሪያ የነዋይነት ምድብ ይህ ነው ፣ ሉተር በሞተበት ጊዜ 
እንደ ተዋጊ ተዋረድ እስከሚኖረው ድረስ ብዙም አልቆይም። ይህ የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ ፣ ሁለተኛው ትውልድ በሚመጣበት ጊዜ ከእናቷ ክንፍ 
በታች ተመልሶ ነበር ፡፡ ተመልሳ ሄዳ አታውቅም ነበር ፡፡ ከስሙ በላይ የራሳቸውን ስም ወስደው ነበር። እነሱ እንዲሁ የራሳቸውን ስም ይኖሩ 
ነበር።እና ሁሉም ቤተ እምነቶች ዛሬ ያንን ነገር እያደረጉ ናቸው ፡፡ እነሱ የየራሳቸውን ስም እንጂ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይኖሩም ፡፡ ይህ 
ለሁሉም ቤተክርስቲያኖች በቀላሉ የሚታየው በአምልኮት የሚታወቅ ቢሆንም ግን በእግዚአብሔር ኃይል ማንም አይታወቅም ፡፡ ፈተናዎ አለ ፡፡ 
እናም ይህ ዘመን በመካከላቸው ምልክቶች እና ድንቆች ያልነበሩበት እዚህ መሆኑን እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ ፡፡ ለመንግሥቱ ኃይል የእግዚአብሔርን 
ኃይል ትተዋል ፡፡ በራሳቸው ስም ተጣበቁ ፤ ስማቸውን ታላቅ አደረጉ። ያ ሁሉ ሰው ወደ እጥፉ ውስጥ የመግባት ያ የቆየ መንፈስ ነበር። ዛሬ 
አጥማቂዎች ሜቶዲስትሪዎች ወደ አጥማጆች እንዲመጡ ይፈልጋሉ ፡፡ ሜቶዲስት የፕሬዝቢቴሪያን እምነትን ለማስደሰት ወጥተዋል ፡፡ እና 
የጴንጠቆስጤ ሰዎች ሁሉንም ይፈልጋሉ ፡፡ እያንዳንዱ ሰው ብዙውን እንደሚሰጥና ታላቅ ተስፋዎችን ለመያዝ ማለትም ወደ ሰማይ የሚወስድ በር 
ወይም ቢያንስ ወደ ሰፌዉ ወደተከፈለው በር የሚወስድ መንገድ ነው ፡፡ ይህ እንዴት አሳዛኝ ነው ፡፡
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ይህ የሐይማኖትድርጅታዊነት መንፈስ ሁሉም ቤተ እምነቶች መመሪያዎቻቸውን እንዲጽፉ እና እምነቶቻቸውን እንዲያስተምሩ ፣ 
ቢሮዎቻቸውን እና የቤተክርስቲያናትን መንግስታት እንዲያቋቁሙ እና ከዚያም እያንዳንዱ እሷ እራሷ እና እሷ ብቻዋን በትክክል ብቁ መሆኗን 
ለእግዚአብሄር እንደምትናገር ያሳያል ፡፡ አሁን ደግሞ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱ እና የሮማ ቤተክርስቲያን በትክክል የሚያደርጉት ካልሆነ! እነሱ ከእናቷ 
ጋለሞታይቱ ጋር እዚያ ሄደው አያውቁም ፡፡

በዚህ ጥቅስ ላይ የሰጠነዉን አስተያየት ለመዝጋት ፣ “የምትኖርበት እና የምትሞተው ስም አለህ” ፣ ይህ ዘመን ተሃድሶ ያመጣ ቢሆንም ፣ 
የተመሰገነው ከመመስገን ይልቅ በጣም ከባድ በሆነ የእግዚአብሔር መገሰፅ ነው ፡፡ እግዚአብሄር የማምለጫ በር ከከፈተ በኋላ ወደ ቀኝ ወደ ኋላ 
እንዲመለስ የተደረገውን የዘር ግንድ ዘርን ተናግሯል ፡፡ ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ርቀው ሲወሰዱ በእውነቱ በጥቅሉ መንፈሳዊ አልነበረም ፣ ግን 
የበለጠ ፖለቲካዊ ነበር ፡፡ እኔ እንደገለጽኩት የሮማውያንን የፖለቲካ እና የገንዘብ ትስስር በጣም ስለሚያስረዱ አብዛኞቹ ሰዎች የፕሮቴስታንት 
እምነትን ተቀበሉ ፡፡ ስለዚህ ፣ እግዚአብሔር በበዓለ ሃምሳ ዕለት ፍፃሜውን ለማሳካት በንጹህ መንፈሳዊ መንገዱ የተጠቀመበት ታላቅ መንፈሳዊ 
መንቀሳቀስ ከመሆን ይልቅ ውጤቱ ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው ፡፡ ከግብፅ ከወጡ በኋላ በምድረ በዳ በተንከራተቱ ጊዜ ወደ ከነዓን ምድር አላደረሱም 
፡፡ ሆኖም ፣ የሮማውያን ቀንበር በከፊል በተሰበረበት ቦታ ፣ ሰዎች አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ሊቀበሉ እና እንደቀድሞው እንደዚህ ያለ ታላቅ 
ፍርሃት ሳይኖር የመንፈስ ቅዱስን ተጽዕኖ ሊረከቡ ይችላሉ ብዙ ተከናወነ ፡፡ ይህ ለሚቀጥለው ታላቅ የወንጌል ዘመን በር ከፈተ።

የትያጥሮን ኤልዛቤል በሕዝቧ ላይ ያላትን አቋም ለመተው ምንም ፍላጎት አልነበረውም ፣ ስለሆነም ሴት ልጅ ጎቶልያ በድርጅታዊ እቅዶቹ 
እውነተኛውን ዘር ለማፍረስ ትችላለች በሚል ተስፋ በሰርዲያን ዘመን ጭንቅላቷን ከፍ እያደረገች ነው ፡፡

ማስጠንቀቂያ

ራእይ 3:2,

“ሥራህን በአምላኬፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትምና የነቃህ ሁን፥ ሊሞቱም ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና”

የሰርዴሳ ዘመን ተሃድሶ ሳይሆን የመልሶመገንባት ጊዜ ነበር ቢባል ደስ ይለኛል ፡፡ እኔ ማለት አልችልም ፡፡ ቃሉ መታደስ ተብሎ አይጠራውም ፣ 
ግን በእርግጠኝነት መቃናት ብሎ ይጠራዋል። መታደስ ቢሆን ኖሮ ያ ያ ዘመን ሌላ የ ጴንጠቆስጤ / ዘመን ነበር ፡፡ ግን አልነበረም ፡፡ ስለዚህ ሊባል 
የሚችለው ጥሩው ፣ “የቀረውን አጠናክረው ፣ ለመሞት ዝግጁ ነው” የሚለው ነበር። አንድ የጎደለ ነገር ነበር። የእኔ ፣ አዎ ፣ በእርግጠኝነት ነበር ፡፡ 
ይህ ዘመን መጽደቅ ነበረው ፣ ግን መቀደስ እና ጥምቀት ከመንፈስ ቅዱስመሞላትአልነበረዉም። የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ዕቅድ ይህ ነበር ፡፡ በ 
ጴንጠቆስጤ ዕለት የነበራቸው ያ ነው ፡፡ እነሱ ጸድቀዋል ፣ የተቀደሱ እና በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል። ለምን ፣ አዳምጡኝ ፣ ለመጸደቅና 
የተቀደሱበት ምክንያት እስከ መጨረሻው በመንፈስ ቅዱስ ለመጠመቅ ነው።

ቤተክርስቲያን ያለችዉም ለዚህ ነው ፡፡ የእግዚአብሔርቤተመቅደስ ነዉ ፣ በመንፈስ ቅዱስም እንኳን የተሞላ በእግዚአብሔር ቤተመቅደስ 
ነው። በበዓለ ሃምሳ ዕለት ያከናወናቸውን ሥራዎች እንዲሠሩ በቤተክርስቲያኑ ተመልሶ ያደረገውን ተአምራት እንዲሠራ በማድረግ በኢየሱስ የነበረው 
ይኸው መንፈስ ነው ፡፡ ይህ ዘመን እነዚያ ሥራዎች አልነበሩትም። ኦህ ፣ የተጻፈ ቃል ነበሯቸው ፣ (ግን የተገለጠው ቃል ግን አይደለም)። ይህ 
የተሃድሶ ጊዜ ነበር ፡፡ ነገር ግን ትንሽ መንጋ አትፍሩ ፣ እግዚአብሔር “አቃናለሁ” ብሏል ፣ እናም ይህ ተሃድሶ የሱ ጅምር ይሆናል ፡፡ እሱ እንደ 
(የገባው ቃል) ቤተክርስቲያኗን ከሰይጣን ጥልቀት በጨለማ ዘመን ወደ እግዚአብሔር ጥልቅነት በጴንጠቆስጤ እና በቤተክርስቲያኑ ህልውና 
በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ወደነበረው የእግዚአብሔር ጥልቀት ሊወስድ ነው ፡፡

አሁን ይጠንቀቁ እና ይህንን አስተዉሉ ፡፡ በሁለተኛው ጥቅስ እንዳነበብኩት “ሥራህ በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁም” ይላል ፡፡ 
‹እንከን የለሽ› የሚለው ትርጉም በትክክል ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እሱ 'አልፈጸመም'። ይህ ዘመን ያልተጠናቀቀ ዕድሜ ነበር ፡፡ የመመለስ 
መጀመሪያ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ተሃድሶ ብሎ እንጂ የመቃናትዘመን ብሎ ያልጠራዉለዚህ ነበር ፡፡ የፅድቅ ትምህርቱ የተጀመረው ድነት 
የእግዚአብሔር ነበር በማለት ነው ፡፡ ኦህ ሉተር የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት እና ምርጫ እንዴት ሰበከ ፡፡ እሱ ሁሉም በጸጋ መሆኑን ያውቅ ነበር። 
በቤተክርስቲያኒቱ በሥርዓት የሥልጣን ተዋረድ ቤተክርስቲያኗን ከለየ ፡፡ ጣኦታቱን አፈረሰ ፡፡ ለካህናቱ የተናዘዙትን ሰጠ ፡፡ ሊቀጳጳሱን አውግ ዟል 
፡፡

እሱ ሲጀምሩ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥሩ ነበር ፣ ግን ከ1500 ዓመታት በፊት እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ፣ “ሉተር ፣ ነገሮችን ትጀምራለህ ፣ 
ግን ዘመንህ ሙሉ በሙሉ እንዳልተፈጸመ ያየዋል ፣ ያንን በኋላ ወደ ኋላ እተወዋለሁ ፡፡” ሃሌ ሉያ አምላካችን ነግሷል! መጨረሻውን ከመጀመሪያው 
ያውቃል ፡፡ አዎን ፣ ሉተር መልእክተኛው ነበር ፡፡ ጉድለቶችን ስንመረምር እሱ ምንም አልመሰለኝም። ግን ዮናስ የተባለ አንድ ሰው ነበር ፣ እርሱም 
በሕይወቱ ውስጥ ጉድለቶች ነበሩት ፡፡ እሱ ነቢይ ቢሆንም እርስዎ እና እኔ እሱ ባከናወነው ነገር ላይ በመመስረት እንዲህ ማለት አንፈልግም ፡፡ 
እግዚአብሔር ግን የእሱ የሆኑትን ያውቃል እናም ዮናስ እንዳደረገው መንገዱ አለው ፡፡ በዚያ ዘመን ከሉተር ጋር መንገዱ ነበረው ፣ እናም እስከ 
ፍጻሜው ድረስ መንገዱ ይኖረዋል።

አሁን ይህ ያልተፈጸመ ዘመንነበር። የለውጥ ዘመን ነበር ፡፡ ግን እግዚአብሔር እንደዚሁ እንዲሆን ነበር የፈለገዉ ፡፡ በምእራቡ ውጭ በጣም 
ጥሩው ሴሚናሪ ፕሬዝዳንት ስለሆነው አስደናቂ ሉተራን ወንድም በገለጽኩበት መንገድላሳይዎት እፈልጋለሁ ፡፡ ከእሱ ጋር እራት ለመብላትና ስለ 
መንፈስ ቅዱስ እንድናገር ተጋብዣለሁ ፡፡ እሱ በብዙ ነገሮች ግራተጋብቶ “እኛ ሉተራን ምንአገኘን?” አለኝ።እኔም “ደህና ፣ ክርስቶስ አለህ” አልኩ ፡፡

እርሱም እንዲህ አለ ፣ “መንፈስ ቅዱስን እንፈልጋለን ፡፡ ያገኘነው ይመስልሃል? ”

እኔ እንዲህ አልሁ: -“አምናለው ፣ አምናለው” ፡፡

እንዲህም አለ ፣ “ምን ማለት ነው? እኛ እግዚአብሔርን እንራባለን ፡፡ በበዓለ ሃምሳቀን እና የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ላይ አንድ መጽሐፍ 
እናነባለን ፣ ስለዚህ የተወሰንነው ደራሲውን ለማየት ወደ ካሊፎርኒያ ሸሸን ፡፡ እዚያ እንደደረስን መጽሐፉን ቢጽፍም ስጦታው እንደሌለው ነግሮናል 
፡፡ አሁንበአንተ አገልግሎት ዉስጥ የመንፈስቅዱስን ስጦታዎች ስንመለከት በእርግጥ አንዳች ነገር ታዉቃልህ ብለን ልናናግርህ ፈልግን፡፡ ”

አሁን የዚህ ወንድም ሴሚናሪ ወደ ሀገር ውስጥ በመሄድ ተማሪዎቹ መሥራት የሚችሉበት እና በኮሌጅ በኩል መንገዶቻቸውን 
የሚከፍሉባቸው ብዙ የእርሻ  መሬት ይገኛል።  ተጨማሪ ሥራን  ለመስጠት ደግሞ ከእርሻ  ጋር  አብረው  የሚሄዱ  ፋብሪካዎች  አሉት  ፡፡  ስለዚህ
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ጉዳዬን በምሳሌ ለማስረዳት እርሻዎቹን በመጠቀም እንዲህ አልኩ: -“በአንድ ወቅት አንድ ሰው በእህል መሬት ላይ እህል ለመዝራት ወጣ ፡፡ ጉቶቹን 
አነሳ ፣ ዓለቶችን አነቀ ፣ አርገበገበ እና ሰበረው ከዛም በቆሎውን ተተከለ ፡፡ በየማለዳው ማለዳ ወደ ሜዳ ተመለከተ ፣ ሆኖም አንድ ቀን ጠዋት ጠፍ 
መሬት ከመድረሱ ይልቅ እልፍ አእላፋት ትናንሽ ቁርጥራጮች ሲወጡ አየ። በቆሎ እርሻዬ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ፡፡ ከዛም ጠየኩት ፡፡ 
ሰውየውም እህል አለው ወይ?

እርሱም “ደህና ፣ በአንድ መንገድ አለዉ” አለ ፡፡

እኔ አልኩት ፣ “ምናልባት ፣ አዎ ፡፡ እና ያ የሉምን ተራሮች እርስዎ ነፋሳችሁን ሲያጠፉ እዩ ፡፡ በቆሎ ማደግ ጀመረ ፡፡ (በጨለማው ዘመን 
ውስጥ መሬት ውስጥ ከተበጠበጠ በኋላ) ፡፡ ከብዙ መገጣጠሚያዎች በኋላ ጥሩ ትላልቅ ገለባዎች ነበሩ እና አንድ ቀን አንድ የሐር ክር ተገለጠ። ያ 
የሐር ክር ጥራዝዎቹን እየተመለከተና እንዲህ አለ ፣ ”እናንተ የቆየ መደበኛ ሉተራን ምንም ነገር የላችሁም ፡፡ ተመልከቱ ፣ እኛ አርቢዎች ፣ ታላቁ 
ሚስዮናውያን ነን ፡፡ የእኛ ቀን የሚስዮናዊነት ዘመን ነው። “ያ የዚያ ዘመን ዕድሜ የዌሊስሊያን ዘመን ነበር። እነሱ ታላላቅ ሚሲዮኖች ነበሩ እናም 
በእኛ ዕድሜም እንኳን ብልጫ አሉ ፡፡ ያ ዘመን ምን አደረገ? በነፋስ ውስጥ እንደ የአበባ ዱቄት ተበትነው ነበር።

“አሁን ቀጣዩ እርምጃ ምንድነው? እኛ በምክንያታዊነት ይህ የእህል ትክክለኛ አመጣጥ እና መከር ነው - የተጠናቀቀው ዑደት ፡፡ ግን እንደዚያ 
አይደለም ፡፡ ሌላ ደረጃ አለ ፡፡ ያ እርከን ዘርን ለመሸፈን ስንጥቁ ወይንም ገለባው ሲመሰረት ነው ፡፡ እናም በዚህ መንፈሳዊ ዑደት ውስጥ በትክክል 
የሆነው ይህ ነው ፡፡ በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን መባቻ ላይ ፣ በሎዶቅያ ዘመን መጀመሪያ ላይ ፣ በጴንጤቆስጤ ዕለት እንዳደረገው መንፈስ ቅዱስ 
በትክክል ይወድቃል የሚል ሰፊ እምነት ነበረ ፡፡ ሰዎች በልሳኖች ይናገሩ እና በልሳኖች የመናገር ማስረጃ ይዘው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እንደተጠመቁ 
ይናገሩ ነበር። እኔ ግን በእህል ማሳዎች ውስጥ ብዙ ጊዜ በእግሬ እጓዛለሁ ፣ እናም በበጋ መገባደጃ ላይ የስንዴን ጭንቅላቶች ገጭቼ ጥቂት እህል 
ለማግኘት በእጄ ውስጥ አቧጨኋቸው ፣ በሚያስገርም ሁኔታ በዚያ የችግር ጫጫታ አልታየም ፣ እሱ እዚያ ቢገኝ እንኳ በትክክል የተመለከተውን 
ቢኖርም እዚያ ቢገኝም። ይህ የበዓለ ሃምሳ ቀን እንቅስቃሴ ተብሎ የሚጠራው ፍጹም ምስል ነው።እናም ይህ የተረጋገጠ ሐቅ ሆኖ ተገኝቷል እነዚህ 
ሰዎች በአንድ ዶክትሪን ላይ ተመስርተው ከፊት ለፊታቸው እንደነበረው እራሳቸውን እንደ ወትሮው እራሳቸውን እንደያዙ በማስረገጥ የስንዴው ዘር 
ገለባ ወይም እንደ ስንዴው ሽፋን መከላከል መሆኑን በማረጋገጥ ነው ፡፡ መምጣት ያለበት። ይህ ገለባ ደረጃ በማቴዎስ 24 ፡24 ላይ ”ከተቻለ 
ምርጦቹን ያስታል“ ኢየሱስ የተናገረው የአደጋ ጊዜ ነው ፡፡ ኦህ ሰው ፣ ይህ የበዓለ-ሃምሳ ቀን ተብሎ የሚጠራው ይህ እውነተኛ ዘር እውነተኛ ልጅ 
እንደሆነ ተሰምቶታል ፡፡ ነገር ግን በሕዝቅኤል 47: 2-5 በተገለጠው ሀይል ውስጥ ህይወቱን እስከሚሸከምበት ዘመን ድረስ ተሸካሚውን ሕይወት 
ለመሸከም ተሸካሚ መሆኑ ተረጋግጧል ፡፡ እናም ስንዴዋ ሙሽሪት በትንቢተ ህዝቄል ላይ እንደተነገረዉ ሀይል መገለጥ ጀምራለች፡፡

“እግዚአብሔርም፦ ይህ በር ተዘግቶ ይኖራል እንጂ አይከፈትም፥ ሰውም አይገባበትም፤ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር 
ገብቶበታልና ተዘግቶ ይኖራል።

አለቃው ግን እርሱ በእግዚአብሔር ፊት እንጀራ ይበላ ዘንድ ይቀመጥበታል፤ በበሩ ደጀ ሰላም መንገድ ይገባል በዚያም 
መንገድ ይወጣል።

በሰሜኑም በር መንገድ በቤቱ ፊት አመጣኝ፤ እኔም አየሁ፥ እነሆም፥ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔርን ቤት ሞልቶት 
ነበር፤ እኔም በግምባሬ ተደፋሁ።

እግዚአብሔርም እንዲህ አለኝ፦ የሰው ልጅ ሆይ፥ ልብ አድርግ ስለ እግዚአብሔርም ቤት ሥርዓትና ሕግ ሁሉ የምናገርህን 
ሁሉ በዓይንህ ተመልከት በጆሮህም ስማ፤ የቤቱንም መግቢያ የመቅደሱንም መውጫ ሁሉ ልብ አድርግ።“

የተከናወነውም መንገድ በእግዚአብሔር ፍጹም ፈቃድ እና የፕሮግራም ዝግጅት ነበር ፡፡ የሉተራኖች መንፈስ ቅዱስ በፅድቅ ስራ ሊሆን ይችላል 
፡፡ ሜተዲስቶች በቅዱስ ስርአት ሊኖር ይችላል እናም ዛሬ ተመልሷል ፣ መቀናት ነው - መንፈስ ቅዱስ እዚህ አለ። “

ተጠንቀቁ እና ለመሞቱ የቀሩትን ነገሮች አጠናክሩ።“

አሁን በሁለቱ ቃላት “ንቁ” እና “አቅኑ” የተባሉት ሀሳቦች እነዚህ ናቸው ፡፡ ለመመልከት ንቁ መሆን ብቻ ሳይሆን ማቅናትም ይጨምራል ፡፡ ይህ 
ካልሆነ ግን አደጋን እና ኪሳራዎችን ያስቀርባል። ማቅናት ማለት ጥንካሬን ከመስጠት በላይ ብቻ ፣ ዘላቂነት መጠገን እና መመስረት ማለት ነው ፡፡ 
እነዚህ ሁለት ትእዛዛት እራሱ ዝግጁ የሆነውን ወይም ለመሞት “የቀረውን” የቀሩትን ያመለክታሉ ፡፡ ይህ የመንፈስ ቅዱስ መግለጫ እንደ ምሳሌ 
በፊቴ ይመጣል ፡፡ በጥቂቱም ቢሆን በሥጋዊም ሆነ በሥጋዊ ባርነት ውስጥ ያሉ ባሮች ተነስተው ከምርኮኞቻቸው አምልጠዋል (በእርግጥ ሰርዴስ 
ማለት ያመለጡትማለት ነዉ) ፡፡ እነሱ ይጨነቃሉ እናም የእነሱ ታላቅ እና ክብራማ ዕድሎች ሁሉ ጠፍተዋል ፡፡ አልተመለሱም ነገር ግን ሊባል 
የሚችለው ነገር ቢኖር በቃሉ እንዳሉት ንጹህ አምልጠው ያልነበሩ ናቸው ፡፡ ብዙ መብቶቻቸውን አጥተዋል ፡፡

አሁን ጌታ ይላል “ምናልባት ምርኮ ተመልሰሃል ፣ ተመልሰው እንዳይሄዱ ይመልከቱ ፡፡ ወደ ኋላ እንዳትመልሱ ተጠንቀቁ እናም በምርኮዎ 
ጉዳይ ሁል ጊዜ ነቅተው እንዲጠበቁ ካልሆነግን ሁሉንም ያጣሉ። ያለዎትን በቋሚነት ለመመስረት እና ለወደፊቱ ከሚደርስብዎት ኪሳራ ለመከላከል 
ሲሉ በተተውት ነገር ውስጥ አሁን እራስዎን ያጠናክሩ። ያላሟሉትን ለመፈፀም ይህ ዕድልዎ ነው ፡፡ ” ግን ቀጠሉ? አይ ጌታዬ ፡፡ የመንፈሱን ድምፅ 
አልሰሙም ሌላ ዘመን በግዞት ተወስደዋል እናም ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቃዱን የሚፈጽሙ ሌሎችን አነሳ ፡፡ እግዚአብሔር ሌሎቹ እንደ እርሱ ሁሉ 
የሉተራን ቤተ እምነትን አልቋል ፣ እናም መቼም አይመለሱም ፡፡ እግዚአብሔር መቀጠል ነበረበት እናም በአዲሱ ዘመን ተጨማሪ እውነት እና ትንሽ 
መቃናትአመጣ ፡፡

ፍርድ

ራእይ 3:3,

“ እንግዲህእንዴት እንደ ተቀበልህና እንደ ሰማህ አስብ፥ ጠብቀውም ንስሐም ግባ። እንግዲያስ ባትነቃ እንደ ሌባ 
እመጣብሃለሁ በማናቸውም ሰዓትእንድመጣብህ ከቶ አታውቅም።”

የዚህን ጥቅስ ሌላ ትርጉም(Wuest) ለማንበብ እፈልጋለሁ ፣



9የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

“ስለዚህ እንዴት እንደ ተቀበልክ (እውነት እንደ ቋሚ ተቀማጭ ገንዘብ) እና በምን መንገድ እንደ ሰማህ እና እንደጠበቀህ 
(አስታውሰህ) እናም የአስተሳሰብ ለውጥ እንደመጣህ አስታውስ ፡፡”

ከዚህ ጥቅስ እግዚአብሔር እውነቱን እንደ ቋሚ ማስያዣ አድርጎ እንደሰጣቸው በጣም ግልፅ ነው ፡፡ አንዴተቀብለዉታል የሌላ ሊሆን 
አይችልም የእነሱ ነው። የቀረዉነገር እነሱ የተቀበሉትን ይህንን እዉነት ምን እንደሚያደርጉበት ማየት ብቻ ነዉ፡፡ እና ያ እውነት ነው። እነሱ “ጻድቅ 
በእምነት ይኖራሉ” ፣ “መዳን ከጌታ ነው” የሚለውን የመላው ወንጌል መሠረታዊ እውነት ተሰጥቷቸዋል ፡፡ እነሱ የሮምን ትምህርቶች የሚያፈናቅሉ 
እና ሊቀ ጳጳሱንም ሁሉ የሚያፈርሱ የመጽሐፍ ቅዱስን እውነት ሰምተዋል። ቤተክርስቲያኗ የማትቆጠብበትን እውነት አውቀዋል ፡፡ የጌታን እራት 
ተረድተው ነበር ፡፡ የውሃ ጥምቀት ላይ ብርሃን ነበራቸው ፡፡ ምስሎቹን አውጥተዋል ፡፡ እውነት? ብዙ ብርሃን የሚፈነጥቁ ተጨማሪ ወንዶች ካሉበት 
ዕድሜ ጋር ለምን አልነበረም? የአሮጌውን ስርዓት ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ ወይም አዲስ ለመጀመር እና በመስመር ላይ እና በትእዛዛቱ ላይ 
በመመራት እግዚአብሔር እንዲመራቸው በቂ የብርሃን ነበራቸው ፡፡ መስመርበመስመር እዉነትን ተቀበሉ፡፡ ፈለጉትም አደመጡትም፡፡

ጥያቄው ግን እንዴት ሰሙ? ብዙዎች ግሪኮች ባላቸው ዓይነት አስተሳሰብ ላይ ለመወያየት እና ጽንሰ-ሀሳቡን ለመገንባት እንዲገነቡት የሰሙትን? 
ከሁኔታው ለመረዳት እንደሚቻለው የበለጸገ የእውነት ቃል የተሰማው ተግባራዊ አፈፃፀም ሳይሆን በትምህርታዊ ሁኔታ ነው ፣ ምክንያቱም 
እግዚአብሔር ስለዚህ ጉዳይ ለውጥ እንዲያደርግ ይፈልግ ነበር ፡፡ ይህ በእርግጥ የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ እርሱ መታዘዝ አለበት ፡፡ መታዘዝ 
አለመቻል ፍርድን ያስከትላል ፡፡ የቅዱሱ ቤተ መቅደስ ጠባቂዎች ተኝተው ባገኙ ጊዜ መደብደባቸው እና ልብሳቸው ተቃጥሏል ፡፡ በዚህ ዘመንስ 
ጥበቃቸውን የዘነጉትን ጌታ ምን ያደርጋል?

“ እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ። ”

የጥንት ሰርዴስ በተራሮች ላይ እየወረወሩ ወደ ታች በመውረር እና ህዝቡን የዘረፉ ወንበዴዎች በተከታታይ ይረበሹ ነበር ፡፡ ስለዚህ የጌታ 
መምጣት እንደ ሌባ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ ምን እንደሚል በደንብ ያውቁ ነበር ፡፡ ነቅቶ መዘጋጀት እና ለብቻው ለመመጣጠን ብቻውን በቂ ይሆናል። 
የእግዚአብሔር መምጣት በኖኅ ዘመን እንደነበረው ሁሉ ይህ ለሐሰተኛዋ የወይን ተክል መልእክት እንደ ሆነ አሁን እናውቃለን ፡፡ ያዳኑት ስምንቱ 
ጎርፍ ስለሚመጣው የጎርፍ መጥለቅለቅ በሚገባ ያውቁ ነበር ፣ እናም ንቁ መሆናቸው ተዘጋጅተው ዳኑ ፡፡ ግን የክፉዎች ዓለም ጠፋ ፡፡ ምንም እንኳን 
በየቀኑ ከጻድቁ ጋር የተገናኙ እና እውነትን የሚሰሙ ቢሆኑም ፣ እስኪዘገይ ድረስ አቆዩት ፡፡ እነዚያ በዚያ ጥንታዊ ዘመን የነበሩ ሥጋዊ ሰዎች ዛሬ 
ሕይወታቸውን በምድራዊ ነገሮች የተሞሉ እና መንፈሳዊ ፍላጎታቸውን እስከማያውቁ ድረስ በእነሱ የሚደሰቱ ስመ ክርስቲያኖችን ይመሰርታሉ ፣ እና 
በጭራሽ አላስተዋሉም ፣ ወይምየእርሱን ዳግም መገለጥ አላስተዋሉም።

አይምሮሎጂ

ራእይ 3:4,

“ ነገር ግን ልብሳቸውን ያላረከሱ በሰርዴስ ጥቂት ሰዎች ከአንተጋር አሉ፥ የተገባቸውም ስለ ሆኑ ነጭ ልብስ ለብሰው ከእኔ 
ጋር ይሄዳሉ።”

በእርግጥ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15ላይ ‹ስሞች› የሚለው ቃል ‹ሰዎች› ማለትነዉ፡፡ “ሰዎቹም” “120 ሰዎች” ነበሩ ፡፡ ለእኔ ግን 
ሰዎችን ከመጠቆም ብቻ ያለፈ ነው ፡፡ በከፍተኛ ትኩረት በጌታችን በተነገረን በየትኛውም ዘመን ውስጥ የተቀመጠውን እውነት ያወጣል ፡፡ ይህ ነው - 
የዘመናችን ቤተክርስቲያን ስርዓት እውነት እና ሐሰተኛ በሆኑ ሁለት ወይኖች የተገነባ ነው ፡፡ እግዚአብሔር በራሱ ሉዓላዊ ዓላማ ቤተክርስቲያን ብሎ 
ጠርቷቸዋል ፡፡ “በዚህች ቤተክርስቲያን” ማለትም “በሰርዴስ” ላሉት ቤተክርስቲያን ሳይሆን “በሰርዴስ” ላሉት ቤተክርስቲያኖች አይደለም 
፣ስራህንአዉቃለሁ ሞተሃል … በአንድነት በመጥቀስ… ሥራዎችህ አልተጠናቀቁም... “እና በመቀጠል ” አንቺ (ይህ በሰርዴስ ቤተክርስቲያን ውስጥ) 
ትክክል የሆኑ ጥቂት ሰዎች አሉ ፣ እና እንደ ብዙዎች ስህተት ያልሆነው። እነዚህ በንጹህ አልባሳት ውስጥ ይሄዳሉ እናም ለእኔ ብቁ ናቸው ፡፡ “ አሁን 
እነዚህ እውነተኛ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሰዎች ”እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኙትን ሁሉ“ ይከተሉ ነበር። ልብሶቻቸውም ንጹህ ነበሩ። በዚያን ጊዜ 
ልብሶቹ በመንገድ ላይ ጠራርገው ቆሻሻና ርኩሰትን ይነሳሉ ፡፡ እነዚህ በዓለም እየተበላሹ እንዳይሄዱ እንዴት እንደሚራመዱ ይመለከቱ ነበር ፡፡ እነሱ 
በመንፈስ ውስጥ ነበሩ እና በመንፈስ ይራመዱ ነበር ፡፡ እነሱ በፊቱ ቅድስና እና ያለ ነቀፋ ነበሩ ፡፡ ስለሆነም ኤፍ 1:4 ”በእርሱ ፊት ያለ ነቀፋ እንኑር“ 
የሚል ለእኛ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው የሚለው ለዚህ ነው ፡፡

አሁን የእግዚአብሔር ምርጦች “ጥቂት ስሞች” መሆናቸዉንከሚያሳየዉ ከዚህ ጥቅስ ስለዚህ ዘመን ምን እንደምናስተምር በግልፅ ማየት 
ትችላላችሁ ፡፡ ሁኔታው ግራ የሚያጋባ ነበር። ያልተሟላ ነበር ፡፡ በብዙ የተለያዩ መንገዶች የተከፋፈለ ነበር ፣ እናም እግዚአብሔር በጠቅላላው 
ሁኔታ ገሰጻቸዉ። ደካማ እና ህመምተኛ እና ለመሞት የተዘጋጁ ነበሩ ፡፡ ሥጋዊ አእምሮ ያላቸው የፕሮቴስታንት የታሪክ ምሁራን እንደሚሉትይሔ 
የከበረ ዘመን አልነበረም ፡፡ ከዛፉ አንድ ፈጣን ምልከታ ከተበላሸ እና ከሚያስጨንቅ ፍሬ ወደ መሬት በፍጥነት ከሚወርደው ፍሬ በስተቀር የተቆረጠ 
እና ብልጭ ድርግም የሚል ነበር ፡፡ ግን ትንሽ ቆይ! በቅርበትተመልከቱ። ከላይ ፣ በፀሐይ ብርሃን ውስጥ ፣ አንዳንድ የመጀመሪያዎቹ ፍሬዎች - ጥቂት 
‹ስሞች› ነበሩ ፤ ከእርሱ ተወልደዋል ፣ በእርሱ ተሞልተው በቃሉ ከእርሱ ጋር ይሄዳሉ ፡፡

ስለ 'እነዚያ ጥቂቶች' እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ።

“ ከእርሱ ጋር ይሄዳሉ ፡፡ ”

እግዚአብሔር ለዚህ ቀና እርምጃ በእነሱ ላይ ይሰጣቸዋል ይላል ፡፡ ያ ለእነሱ ያዘጋጃው ርስት አካል ነው ፡፡ በህይወት ጥፍሮች እና ወጥመዶች 
ከእርሱ ጋር ለመሄድ ፈቃደኞች ከሆኑ እና ለእሱ ክብር ከሆኑ ፣ እርሱ ወሮታ ይከፍላቸዋል ፡፡ እሱ የእኛን የፍቅር ጉልበት አይረሳም። እሱን 
ለማስደሰት በምናደርገው ጥረት እግዚአብሔር ሁል ጊዜም ይከፍለናል ፡፡

አዎን ፣ በዓለም ውስጥ ተመላለሱ እናም አልተካፈሉም። የዓለም ሥርዓቶች እንዲያሸንፉ አልፈቀዱም። የዛ ዘመን አስመሳይ ስሞች ለመንግስት 
ማዋረድ እና ከመንፈሳዊ አስተሳሰብ ይልቅ የፖለቲካ አስተሳሰብን በመረጡ እና ወደ ዓለም በመመለስ ላይ ሳሉ እነዚህ ጥቂቶች ለአምላክ ቃል ቆመው 
ጌታን አክብረውታል። አሁን በምላሹ ያከብራቸዋል። በንጽህና ከእርሱ ጋር ሄደዋልና። እራሳቸውን በምድር ላይ ከእርሱ ጋር ያውቁ ነበር እናም አሁን 
በአዲሱ ኢየሩሳሌም ውስጥ ከእነሱ ጋር እራሱን ይገልፃል ፡፡ እናም ይህ መለያ እንዴት አስደናቂ ነው! እሱ ያስደስተኛል ግን ስለ እርቅነቱ እንዳስብ 
ያደርገኛል ፣ ምክንያቱም የምድር መሪዎች እንደሚያደርጉት እርሱ ከቅዱሳን የተለየ ሌላ  አለባበሱ  እንደሌለ  ያስተውላሉ።  አይደለም ፣  እነሱ  እንደ
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እርሱ ናቸው ፡፡ እሱ እንደነሱ ነው ፡፡ ዮሐንስ እንደተናገረው እነሱ እንደ እርሱ ናቸው ፡፡ ምክንያቱም እሱን እንደ እርሱ ያዩታል።

“ እነሱ ይገባቸዋልና፡፡ ” ይህን የሚናገረው ማን እንደሆነ ታውቃለህ? እርሱ ብቁየሆነዉ ፣ ኢየሱስ ፣ ራሱ ነው። መጽሐፉን በዙፋኑ ላይ 
ከተቀመጠው ሰው እጅ ሊወስደው የሚገባው ይህ ብቻ ነው ፡፡ እናም አሁን ይህ ብቁ ሰው ለቅዱሳኑ “እናንተ ብቁ ናችሁ” ይላል። ለመፍረድ ብቃቱ 
ያለው እርሱ አንድ ነው (እርሱም ፍርዶች ሁሉ በእርሱ ላይ ናቸው) እናም “አንተ ብቁ ነህ” አለው ፡፡

እነዚህ ቃላት በሮሜ 8 :33ለ

“ እኔ እግዚአብሔር ጻድቅ ነኝ” ይላል ፡፡

(ዋነኛው ትርጉም) እዚያ ባለው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነጭ ብርሃን ውስጥ ፣ ኢየሱስ እንዳለው “እነዚህ የእኔ ናቸው ፣ የእኔን ጣፋጭ ድምፅ 
ይሰማል ፡፡ እነሱ ጻድቆች ናቸው ፡፡ እነሱ ብቁ ናቸው ፡፡ እነሱ በንጽህናከእኔ ጋር ይሄዳሉ ፡፡ ”

ድል ለነሳዉ የተገባዉ ኪዳን

ራእይ 3:5,

“ ድል የነሣው እንዲሁበነጭ ልብስ ይጐናጸፋል፥ ስሙንም ከሕይወት መጽሐፍ አልደመስስም፥ በአባቴና በመላእክቱም ፊት 
ለስሙ እመሰክርለታለሁ።”

“ ድል የነሣው እንዲሁበነጭ ልብስ ይጐናጸፋል፥”

ይህ በእርግጥ ልብሳቸውን ያላረከሱ ጥቂት ሰዎችን ለማመልከት የጠቀሰው ቁጥር 4 ድግግሞሽ ነው ፡፡ ከአመታት በፊት ከዚህ ጥቅስ የተወሰደ 
አንድ አባባል ነበረን ፡፡ “ቀሚሶችዎን ያፅዱ” የሚል ነበር። አጠያያቂ በሆኑ ነገሮች ውስጥ አይሳተፉ ፣ ሌሎች ይሳተፋሉ እና እርስዎ እንዲሳተፉ 
ሊፈተኑ ይችላሉ ፣ ወይም የሆነ ሰው እርስዎን ሊያካትት ይሞክራል ፡፡ ነገር ግን ከእርሱበተወሰነ አቅጣጫ ይራቁ ፡፡ እግዚአብሔር ይህንን ምክር 
ለሚከተሉት ወሮታ ይከፍላቸዋል ፡፡ እርሱ ልክ ነጭ እንደለበሳቸው ነጭ ይነቃሉ ፡፡ ጴጥሮስ ፣ ያዕቆብ እና ዮሐንስ በትራንስፎርሜሽን ተራራ ላይ 
አዩት ፤ ልብሶቹም እንደ ብርሃን ነጭ ነበሩ። ቅዱሳኑ የሚለብሱት በዚህ መንገድ ነው ፡፡ ልብሶቻቸው እጅግ በጣም ነጭ ይደምቃሉ ፡

የምንኖረው በመጨረሻው ጊዜ ውስጥ እንደሆነ ታውቃላችሁ ፡፡አብያተ ክርስቲያናት አንድ ላይ የሚሰበሰቡ ት በዚህ ዘመን ነው ፡፡ እናም 
አሁን የዓለምን ፖለቲካ እየተቆጣጠሩ እንደመሆናቸው ፣በቅርቡ የዓለምን ፋይናንስ ይቆጣጠራሉ። እንግዲያው ፣ የአለም አብያተ-ክርስቲያናት 
ድርጅት አባልካልሆኑ መግዛት ወይም መሸጥ አይችሉም። ሁሉንም ያጣሉ፡፡ ለአምላክ እውነተኛ ሆነው የሚቆዩና ልብሳቸውን “በዚህ ዓለም ሥርዓት” 
የቤተ ክርስቲያን ትዕዛዛት ርኩሰት የሚያጸዱ ሁሉ በአካል ሥጋዊ ይሆናሉ። ለመስጠት ትልቅፈተና ይሰጣቸዋል ፡፡ ሰባኪው በተቀባው አውሬ ስርዓት 
(ስርዓት) ውስጥ እግዚአብሔርን ያገለግላሉ የሚልሰበብ ያቀርባሉ ፡፡ ለተመራጮቹ ለስልጣን ተዋረዶች ታልፈው ይሰጣሉ ፡፡ ሕዝቡም እነዚህን 
ሐሰተኛ እረኞች ወዲያውኑ ወደእርድ ውስጥ እስኪገቡ ይከተላቸዋል ፡፡ በፍርድ ላይ ግን ሁሉም እርቃናቸውን ይታያሉ ፡፡ለእነዚያ ነጭቀሚሶች 
አይሰጣቸውም ፡፡ ከእርሱ ጋርምአይሄዱም ፡፡የዲያቢሎስን እጅይዘው በዓለም ጠባሳ ባለባቸዉ የአለም ልብሶች ውስጥ መሄድ አይችሉም ፣ ከዚያ 
ከእግዚአብሄር ጋርይሆናሉ ብለውመጠበቅ ይችላልን፡፡ የእግዚአብሔር “ድምፅ ከእሷ ውጡ (የተደራጀ ሃይማኖት) ሕዝቦቼ ሆይ ፣ የኃጢያቷ ተካፋይ 
እንዳትሆኑ ፣መቅሰፍቶቿን እንዳትቀበሉ” የሚጮህበት ጊዜነው ፡፡ኣሜን። እግዚአብሔር እየተናገረ ነው ፡፡ እንደ ወረርሽኙ ቸል ካሉበት ከዚህ ዓለም 
ሃይማኖቶች ራቁ፡፡ ከዓለም ጋር መሄድህን ተዉ፣ እናምበንስሓ እናበበጉ ደምልብሳችሁን ነጭያድርጓቸው። ነገግን በጣምየሚዘገይ ሊሆን ይችላልና 
አሁን ያድርጉት ፡፡

“ ድል የነሣው ፣ስሙን ከሕይወት መጽሐፍ አላጠፋም ፡፡”

እንደገና ወደ አስቸጋሪው የቃሉ ክፍል እንመጣለን ፡፡ይህ ቁጥርእጅግ በጣምየተመለከተው በአርሚኒያኖች እና በካልቪኒስቶች ዓላማቸውን 
ለማስማማት ጥቅም ላይ ይውላል ፡፡አርሚኒስቶች ይህ ጥቅስ ዮሐንስ 6:37-44, ጋር ይስማማል ብለዉ ያረጋግጣሉ

“አብ የሚሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል፥ ወደ እኔም የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጭ አላወጣውም፤

ፈቃዴን ለማድረግ አይደለም እንጂ የላከኝን ፈቃድ ለማድረግ ከሰማይ ወርጃለሁና።

ከሰጠኝም ሁሉ አንድን ስንኳ እንዳላጠፋ በመጨረሻው ቀን እንዳስነሣው እንጂ የላከኝ የአብ ፈቃድ ይህ ነው።

ልጅንም አይቶ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወትን እንዲያገኝ የአባቴ ፈቃድ ይህ ነው፥ እኔም በመጨረሻው ቀን 
አስነሣዋለሁ።

እንግዲህ አይሁድ፦ ከሰማይ የወረደ እንጀራ እኔ ነኝ ስላለ ስለ እርሱ አንጐራጐሩና፦

አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው ይህ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? እንግዲህ፦ ከሰማይ ወርጃለሁ እንዴት ይላል? አሉ።

ኢየሱስ መለሰ አላቸውም፦ እርስ በርሳችሁ አታንጐራጕሩ።

የላከኝ አብ ከሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም፥ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋለሁ።“

አርሚኒዝም የአብን ፈቃድ፣ የሉዓላዊ ዓላማ አይደለም ይላሉ ፣ነገርግን ሁሉምሰዎች በመልካም እና ፀጋው ስጦታዎች ፣ እና የዘላለም ሕይወት 
እንኳን ምን እንደሚያደርጉ ለማየት ተመልሶ ሲመጣ ቆሞ ያያል።

ካልቪኒስቶች ይህን አያዩም ፡፡በዚህ ቁጥርውስጥ ለመከራ ፣ ለተሸከሙ ቅዱሳኖች ፣ ምንም ያህል ጊዜዎች መጥፎቢሆኑም ፣ምን ያህልአስከፊ 
ስቃዩእንደሚመጣ ፣በዚህ አሸናፊው “ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን የሚያምን” ስለሆነ ጠንካራ መጽናናትን ይመለከታሉ ፡፡ስም ከዚያመጽሐፍ 
ተወግዷል። ደግሞም አንዳንዶች ይህ ‹የሕይወት መጽሐፍ› ‹የበጉ የሕይወት መጽሐፍ› አይደለም ይላሉ ፡፡ ግን እንደተለመደው ፣ አንድ ጥቅስ በጥቂቱ
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ሲመለከት ፣ሰው ሰራሽግንዛቤን ያገኛል።

በእግዚአብሔር ስም መዝገቦች ውስጥስምን የማስወገድ እድሉ እንዲሁ በጥልቀት ማጥናት ይኖርበታል ፣ምክንያቱም እስከአሁን ድረስብዙ 
ተማሪዎች እግዚአብሔር በበጉ የህይወት መጽሐፍ ውስጥእንደገና የተወለዱትን ሰዎች ስም በጊዜው መጽሐፍ ያጠፋቸዋል የሚል ድምዳሜ 
ላይደርሰዋል። እንደገና መወለድ እና ያ ማንኛውም ስምመሰረዝ ካለበት ፣ መዝገብ ላይያለው ቦታእዚያው ስምከማስቀመጣ በፊትእንደነበረው 
ባዶነው የሚሆነው። ይህ ቃል በትክክል ከሚያስተምረው መቶበመቶ ተቃራኒ ነው ፡፡

በጥናታችን መጀመሪያ ላይ ፣ እግዚአብሔር በአሁኑ ጊዜየስሞችን መዝገብ ያጠናቅቃል የሚል አንድም ቅዱስ መጽሐፍ እንደሌለ መታወቅ 
አለበት ፡፡ ይህ ሁሉ ዓለም ከመፈጠሩ በፊትነበር የተከናወነው ፣ በቅርቡ የምንጠቆመው ፡፡ ደግሞም ፣የዘለአለም ህይወት ለመቀበል እድል 
የነበራቸው የሁለት ሰዎችቡድን እራሳችንን የማሳየት ጥያቄ አይደለም ፣ በአንዱ ቡድን የተቀበሉት እና ስማቸውን በማስመዝገብ ላይያደረጉት 
ሌሎችደግሞ ስማቸው ያልተመዘገበ ነው ፡፡ .በድጋሜ እንደገና ያልተወለዱ ብዙ ሰዎች ወደ ዘላለም ሕይወት እንደሚገቡ በቅዱስ ቃሉ እናረጋግጣለን 
፡፡ ይህ እንግዳ ቢመስልም ፣ በእውነቱ እውነት ነው ፡፡ በተጨማሪም ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ስማቸው በዚያ መዝገብ ላይ ስማቸው የተመዘገበ 
አንድቡድን አለብለን እናሳያለን ፣ እንዲሁም ከማንኛውም ስሞች አልተነሱም ፤ግን እንዲሁም የዓለም ከዓለም ፍፃሜበፊት መዝገብ ላይ ያሉ 
ስያሜዎች የሚነሱ ቡድኖች እንዳሉ ያሳያል።

ለመጀመር ያህል ፣ 'የበጉ የሕይወት መጽሐፍ' ከ 'የሕይወት መጽሐፍ' ጋርአንድ ነው ብለው ለሚናገሩት አባባል መሠረት የለም። የሕይወት 
መጽሐፍ የበጉ የሕይወት መጽሐፍ ፣ ወይም የክርስቶስ የሕይወት መጽሐፍ ፣ ወይም ደግሞ መጽሐፍዎ እናየሕያው መጽሐፍ ሊሆን ይችላል ፡፡ስሞቹ 
ብቻተጽፈውበታል ፡፡

ራእይ 13:8,

“ ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮበታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል።”

ራእይ 17:8,

“ ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበረ፥ አሁንም የለም፥ ከጥልቁም ይወጣ ዘንድ አለው፥ ወደ ጥፋትምይሄዳል፤ ስሞቻቸውም 
ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ አውሬው አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ፥ነገር ግን 
እንዳለ ሲያዩ ያደንቃሉ።”

ራእይ 20:12-15,

“ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ፥ መጻሕፍትም ተከፈቱ፤ ሌላ መጽሐፍም ተከፈተ እርሱም 
የሕይወት መጽሐፍ ነው፤ ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ እንደ ነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ።

ባሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ፥ ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ፥ እያንዳንዱም እንደ 
ሥራው መጠን ተከፈለ።

ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው።

በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ።“

ምንም እንኳን የተጠቀሱ ሌሎች መጽሃፍቶች ቢኖሩም ፣ ሁል ጊዜ ስሞችን የያዘው ወደ አንድ መጽሐፍ መጣቀሻ አለ፡፡ በራዕይ ውስጥ ‹የበጉ 
የሕይወት መጽሐፍ› ወይም ‹የሕይወት መጽሐፍ› ይባላል ፡፡

አሁን ይህ መጽሐፍ የት ይገኛል? ሉቃስ 10: 17-24,

“ሰብዓውም በደስታ ተመልሰው፦ ጌታ ሆይ፥ አጋንንት ስንኳ በስምህ ተገዝተውልናል አሉት።

እንዲህም አላቸው ሰይጣንን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ።

እነሆ፥ እባቡንና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ፥ በጠላትም ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፥ የሚጐዳችሁም ምንም የለም።

ነገር ግን መናፍስት ስለ ተገዙላችሁ በዚህ ደስ አይበላችሁ፥ ስማችሁ ግን በሰማያት ስለ ተጻፈ ደስ ይበላችሁ።

በዚያን ሰዓት ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ሐሤት አደረገና፦ የሰማይና የምድር ጌታ አባት ሆይ፥ ይህን ከጥበበኞችና ከአስተዋዮች 
ሰውረህ ለሕፃናት ስለ ገለጥህላቸው አመሰግናለሁ፤ አዎን አባት ሆይ፥ ፈቃድህ በፊትህ እንዲህ ሆኖአልና።

ሁሉ ከአባቴ ዘንድ ተሰጥቶኛል፥ ወልድንም ማን እንደ ሆነ ከአብ በቀር የሚያውቅ የለም፥ አብንም ማን እንደ ሆነ ከወልድ 
በቀር ወልድም ሊገልጥለት ከሚፈቅድ በቀር የሚያውቅ የለም አለ።

ወደ ደቀ መዛሙርቱም ዘወር ብሎ ለብቻቸው፦ የምታዩትን የሚያዩ ዓይኖች ብፁዓን ናቸው።

እላችኋለሁና፥ እናንተ የምታዩትን ብዙዎች ነቢያትና ነገሥታት ሊያዩ ወደዱ አላዩምም፥ የምትሰሙትንም ሊሰሙ ወድደው 
አልሰሙም አለ።“

የሕይወት መጽሐፍ በእርግጠኝነት በሰማይ ነው ፣ እናም በታላቁ ነጭ ዙፋን ፍርድ ላይ ይመጣል። በእነዚህ ጥቅሶች ውስጥ ኢየሱስ ስሞቻቸው 
በመንግሥተ ሰማያት እንደተጻፉ ተናግሯል ፡፡ የተጻፉት ስሞች የተቀመጡበት ቦታ ስለሆነ በዚህ መጽሐፍ ተጽፈዋል ፡፡ ኢየሱስ የተናገረው ለሰባዎቹ 
(ቁጥር 17) ነው ፣ ግን እርሱ ደግሞ ለአሥራ ሁለቱ (15) ተናገራቸው ፡፡ አጋንንት በኢየሱስ ስም የተገዙ በመሆናቸው ሁሉም እነዚህ ደስ ይላቸው
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ነበር ፡፡ የክርስቶስ ተተኪ ፣ “መናፍስት ስለ ተገዙላችሁ አትደሰቱ ፣ ግን ስሞቻችሁ በመንግሥተ ሰማያት ስለተጽፈ እንጂ” ፡፡ እዚህ ጋር ልብ ይበሉ 
ይሁዳ በኢየሱስ ስም አጋንንትን ካወጣቸው አንዱ እንደነበረ ልብ ይበሉ ፣ ግን እርሱ የጥፋት ልጅ ዲያብሎስ መሆኑን እናውቃለን ፡፡

ዩሐንስ 6:70-71,

“ኢየሱስም፦ እኔ እናንተን አሥራ ሁለታችሁን የመረጥኋችሁ አይደለምን? ከእናንተም አንዱ ዲያብሎስ ነው ብሎ 
መለሰላቸው።

ስለ ስምዖንም ልጅ ስለ አስቆሮቱ ይሁዳ ተናገረ፤ ከአሥራ ሁለቱ አንዱ የሆነ እርሱ አሳልፎ ይሰጠው ዘንድ አለውና።“

ዩሐንስ 17:12,

“ኢየሱስም፦ እኔ እናንተን አሥራ ሁለታችሁን የመረጥኋችሁ አይደለምን? ከእናንተም አንዱ ዲያብሎስ ነው ብሎ 
መለሰላቸው።

ስለ ስምዖንም ልጅ ስለ አስቆሮቱ ይሁዳ ተናገረ፤ ከአሥራ ሁለቱ አንዱ የሆነ እርሱ አሳልፎ ይሰጠው ዘንድ አለውና።“

ዩሐንስ 13:10-11, 18,

“ኢየሱስም፦ የታጠበ እግሩን ከመታጠብ በቀር ሌላ አያስፈልገውም፥ ሁለንተናው ግን ንጹሕ ነው፤ እናንተም ንጹሐን ናችሁ፥ 
ነገር ግን ሁላችሁ አይደላችሁም አለው።

አሳልፎ የሚሰጠውን ያውቅ ነበርና፤ ስለዚህ፦ ሁላችሁ ንጹሐን አይደላችሁም አለው።

ስለ ሁላችሁ አልናገርም፤ እኔ የመረጥኋቸውን አውቃለሁ፤ ነገር ግን መጽሐፍ፦ እንጀራዬን የሚበላ በእኔ ላይ ተረከዙን አነሣብኝ ያለው 
ይፈጸም ዘንድ ነው።“ቋንቋ ምንም ማለት ይፈልግ ይሁዳ በኢየሱስ የተመረጠ መሆኑን አምነን መቀበል አለብን (ዮሐንስ 13 ፡18) ፣ ግን እሱ ንፁህ 
አልነበረም ፡፡ (ዮሐ. 13 ፡10-11) ፣ ይሁዳ ደግሞ ለኢየሱስ ለኢየሱስ ከአብ ዘንድ ተሰጥቶታል ፡፡ ዮሐ 17 ፡12 ፡፡ (መመረጥን እና መስጠት) በሙሴ 
እና በፈር ኦን ፣ በያዕቆብ እና በ ኤሳው ምሳሌ ውስጥ እንደምናየው ትክክለኛ ተመሳሳይነት እዚህ ልብ ሊባል ይገባዋል ፣ ምክንያቱም ኤሳው እና ፈር 
ኦን ሁለቱም የታወቁ ቢሆኑም የመጨረሻዎቹ ግን ተቆጥተዋል ፣ መጨረሻው ግን የመጨረሻ ነው ፡፡ የሙሴ እና የያዕቆብ ክብር ነበሩ (1 ኛ ጴጥሮስ 
2፡ 8-9 ሀ) ሁለቱንም ነቀፋዎች ያሳያል እናም ”ለቃሉ ለሚሰናከሉት እንኳ ሳይታዘዙ ፣ ለተመደቡትም የተሾሙ ናቸው ፤ እናንተ ግን የተመረጠ 
ትውልድ ናችሁ ፡፡“) ይሁዳ ከዐሥራ ሁለቱ ጋር ተቆጠረ እናም ከበዓለ ሃምሳ በፊት ባለው አገልግሎት ከእነሱ ጋር አንድ ድርሻ ነበረው ፡፡ሐዋርያት 
ስራ 1:16-17,

“ ወንድሞች ሆይ፥ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለሆናቸው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው 
የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይገባ ነበር፤”

በይሁዳ ላይ ይህንን ሃሳብከማጥለቃችን በፊትወደ ብሉይኪዳኑ እንመለስና እግዚአብሔር ያንን ነገር ያደረገበትን እንይ፡፡ በዘፍጥረት 35 ፡23-
26፣ የያዕቆብ ወንዶች ልጆች በቁጥር አሥራ ሁለት ሲሆኑ ስማቸውም እንደሚከተለው ነው-ሮቤል ፣ስምኦን ፣ ሌዊ ፣ ይሁዳ ፣ ይሳኮር እናዛብሎን ፡፡
ዮሴፍ እናብንያም; ዳን እና ንፍታሌም; ጋድና አሴር። እነዚህ አሥራሁለቱ ወንዶች ልጆች አሥራ ሁለቱ የእስራኤል ነገዶች ይሆኑ ነበር ፤ ዮሴፍን 
ግንበእርሱ ስምየተጠራ ነገድከሌለው በስተቀር ፤ በእግዚአብሔር አቅርቦት አሥራ ሦስት ነገዶች ይኖሩ ነበር ፤ የዮሴፍም ሁለቱ ልጆች አሥራ 
ሁለቱን ለማምጣት ክብርተሰጡ ፡፡እስከ አስራሶስት ድረስ። በእርግጥ ሌዊ ለክህነት ለእግዚአብሔር እንደተለየ ይህ አስፈላጊ እንደነበር ታውቃላችሁ 
፡፡ ስለዚህ እስራኤል ግብፅን ለቅቆ ሲወጣ እግዚአብሔር በምድረ በዳማደሪያ ድንኳን በሰጣቸው ጊዜ እንደ ሌዊ ነገድ ፣ ሮቤልን ፣ ስምኦንን ፣ 
ይሳኮርን ፣ ይሁዳን ፣ ዛብሎንን ፣ ብንያምን ፣ ዳንን ፣ ንፍታሌምን ፣ ጋድንን ፣ አሴርን ፣ ኤፍሬምን እና ምናሴን ያገለግላሉ ፡፡የአስተናጋጁ 
ቅደምተከተል በዘሁልቁል:10:11-28 ውስጥ ስሟን ይሰጣቸዋል ፡፡ ስለ ዮሴፍ ወይም ሌዊ የሚጠቅሰው ነገር የለም ፡፡ ግን ‹ከእስራኤል ልጆችነገድ 
ሁሉአንድ መቶአርባ አራትሺህ ማኅተም የታተመ› የሚለውን ራዕይ7: 4-8ን ስንመለከት ፣ስማቸውም ይሁዳ፣ ሮቤል፣ ጋድ፣ አሴር፣ ንፍታሌም ፣ 
ምናሴ ፣ ስምኦን ፣ ሌዊ ፣ ይሳኮር ፣ዛብሎን ፣ዮሴፍ ፣ብንያም። ወደሌዋዊው እናወደ ዮሴፍከሚሄዱት ወደአሥራ ሁለቱነገዶች ተመልሰናል ፣ ዳን እና 
ኤፍሬም ግንጠፍተዋል ፡፡

አሁንጥያቄው ይነሳል ፣ እነዚህ ሁለትነገዶች ለምንተሰረዙ? መልሱ በዘዳግም29 ፡16-20 ፣

“ነገር ግን እኛ በግብፅ ምድር እንደ ተቀመጥን በመካከላቸውም ባለፋችሁባቸው አሕዛብ መካከል እንዳለፍን አውቃችኋልና፥

ርኩስነታቸውንም በእነርሱም ዘንድ የነበሩትን የእንጨትና የድንጋይ የብርና የወርቅም ጣዖቶቻቸውን አይታችኋልና፥

ሄዶ የእነዚያን አሕዛብ አማልክት ያመልክ ዘንድ ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ልቡን ዛሬ የሚያስት ወንድ ወይም ሴት ወይም 
ወገን ወይም ነገድ አይኑርባችሁ፤ ሐሞትና እሬትም የሚያበቅል ሥር አይሁንባችሁ።

የዚህንም እርግማን ቃሎች የሰማ ሰው፦ ምንም እንኳ በልቤ ደንዳንነት ብሄድ፥ ለጥማቴም ስካር ብጨምር፥ ሰላም 
ይሆንልኛል ብሎ ሰውነቱን በልቡ የሚባርክ ቢኖር፥

የእግዚአብሔር ቍጣ ቅንዓቱም በዚያ ሰው ላይ ይጤሳል እንጂ እግዚአብሔር ይቅርታ አያደርግለትም፤ በዚህም መጽሐፍ 
የተጻፈው እርግማን ሁሉ በላዩ ይኖራል፥ እግዚአብሔርም ስሙን ከሰማይ በታች ይደመስሰዋል።“

እዚህ ላይ የጣኦት አምልኮ ወይም መንፈሳዊ ዝሙት ላይ እርግማን ተደርጎ ተገልጻል ፡፡ ወደ ጣኦት አምልኮ የተለየው ነገድ ስሙ መሰረዝ 
ይኖርበታል። እንዲሁም በጣኦት አምልኮ የተነሳ ስማቸው የተደመሰሱት የሁለቱ ነገዶች ታሪክ በ 1ኛ ነገስት 12፡25-30 ላይ ይገኛል ፡፡

“ኢዮርብዓምም በተራራማው በኤፍሬም አገር ሴኬምን ሠርቶ በዚያ ተቀመጠ፤ ደግሞም ከዚያ ወጥቶ ጵኒኤልን ሠራ።



13የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ኢዮርብዓምም በልቡ፦ አሁን መንግሥቱ ወደ ዳዊት ቤት ይመለሳል።

ይህ ሕዝብ በእግዚአብሔር ቤት መሥዋዕትን ያቀርብ ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም ቢወጣ፥ የዚህ ሕዝብ ልብ ወደ ጌታቸው ወደ 
ይሁዳ ንጉሥ ወደ ሮብዓም ይመለሳል፥ እኔንም ይገድሉኛል አለ።

ንጉሡም ተማከረ፥ ሁለትም የወርቅ ጥጆች አድርጎ፦ እስራኤል ሆይ፥ ወደ ኢየሩሳሌም ትወጡ ዘንድ ይበዛባችኋል ከግብጽ 
ምድር ያወጡህን አማልክቶችህን እይ አላቸው።

አንዱን በቤቴል፥ ሁለተኛውንም በዳን አኖረ።

ለአንዱ ጥጃ ይሰግድ ዘንድ ሕዝቡ እስከ ዳን ድረስ ይሄድ ነበርና ይህ ኃጢአት ሆነ።ት ሆሴእ 4:17,ኤፍሬም ከጣዖታት ጋር ተጋጠመ፤ 
ተወው።ይሁዳ በአሥራ ሁለቱ መካከል ያገኘውና የጠፋው ከሌላው አስራ ሁለተኛው አገልግሎት ያነሰ አይደለም ፣ ወይም በሌሎቹ ሚኒስትሮች 
መካከል የዲያቢሎስ የውጭ ጉዳይ አገልግሎት አይደለም ፡፡ሐዋርያት ስራ 1:25,

“ሲጸልዩም፦ የሁሉን ልብ የምታውቅ አንተ ጌታ ሆይ፥ ይሁዳ ወደ ገዛ ራሱ ስፍራ ይሄድ ዘንድ በተዋት በዚህች አገልግሎትና ሐዋርያነት 
ስፍራን እንዲቀበል የመረጥኸውን ከእነዚህ ከሁለቱ አንዱን ሹመው አሉ።”

ዲያብሎስ የተባለው ይሁዳ ፣ የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት አጥቶ እራሱን ገድሎ ወደ ምድራዊ ስፍራው ሄደ ፡፡ ስሙም 
በህይወት መጽሐፍ ውስጥ እንኳን ነበር ፡፡ ስሙ ግን ተደምስሷል ፡፡

በተለይ ለጣኦት አምልኮ የጣለው ቅጣት የዚያ ነገድ ስም 'ከሰማይ በታች መሰረዝ ያለበት' መሆኑን ልብ ይበሉ ፡፡ ኦሪት ዘዳግም 29፡20 
ከሰማይ በታች ይደመሰሳል ግን አይሰረዝም ፡፡ ያውም እንደዚያው ነው ፣ እስራኤል አሁን ዳግም ወደ ፍልስጤም ተመልሳለች ፣ እናም ጌታ ከእነርሱ 
ውስጥ 144,000 ሺዎችን ያትማል ፡፡ ግን ከዚያ ቁጥር ዉስጥ ዳን እና ኤፍሬም አይካተቱም ፡፡

ራእይ 7:4-8,

“የታተሙትንም ቍጥር ሰማሁ፤ ከእስራኤል ልጆች ነገድ ሁሉ የታተሙት መቶ አርባ አራት ሺህ ነበሩ።

ከይሁዳ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ፥ ከሮቤል ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከጋድ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥

ከአሴር ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከንፍታሌም ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥

ከምናሴ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከስምዖን ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከሌዊ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከይሳኮር ነገድ አሥራ 
ሁለት ሺህ፥

ከዛብሎን ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከዮሴፍ ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ፥ ከብንያም ነገድ አሥራ ሁለት ሺህ ታተሙ።(ማስታወሻ 
ዳን እና ኤፍሬም አልተካተቱም)

አሁን በስያሜው 12፡12 ላይ በስድስተኛው ማኅተም እና በታላቁ መከራ ጊዜ ወይም በያዕቆብ ችግር ወቅት የታተሙትን እነዚህን አርባ አራት 
ሺህ ሰዎች የሚያመለክተው በዚህ የት.ዳንኤል12: 1 ላይ ነው ፡፡

“ በዚያም ዘመን ስለ ሕዝብህ ልጆች የሚቆመውታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሣል፤ ሕዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ 
እንደ እርሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል፤ በዚያምዘመን በመጽሐፉ ተጽፎ የተገኘው ሕዝብህ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል።

ሆኖም ፣ ከዚህ የመከራ ጊዜ በኋላ (በሺው ዓመት ጊዜ) በሕዝቅኤል 48: 1 እስከ 22 እና 22 እስከ 29 ያሉት ነገዶች እንደተመለከቱት ነገዶቹን 
በመለኮታዊ ቅደም ተከተል እንደገና አንድ ጊዜ እናያለን ፡፡ ነገር ግን ኤፍሬምና ዳን ከጣኦት ጋር ከተቀላቀሉበት ጊዜ ጀምሮ ሞተ ፣ እናም እነዚያ 
ነገዶች ከእንግዲህ ዕውቅና የላቸውም ፡፡ ከኢየሩሳሌም ውድቀት ጀምሮ ፣ የሁሉም ነገዶች መዝገብ ሁሉ እንደጠፋ አውቃለሁ ፣ ነገር ግን የትኛውም 
ነገድ በእርግጠኝነት ሊናገር አይችልም ፣ ግን እግዚአብሔር ያውቃል ፡፡ እስራኤልን ወደ ፍልስጤም ይመልሳል የተባለው ታላቁ አምላክ እያንዳንዱ 
እውነተኛ እስራኤላዊ ከየትኛው ወገን እንደ ሆነ ያውቃል ፣ ከተሰበሰቡት ሁሉ መቶ አርባ አራት ሺህ ዳን እና ኤፍሬም አይኖሩም ፡፡

የእስራኤል ነገዶች እነዚህናቸዉ ት ሕዝቄል 48:1-8 and 22-29,

“የነገዶችም ስም ይህ ነው። በሔትሎን መንገድ አጠገብ ወደ ሐማት መግቢያ በደማስቆም ድንበር ባለው በሐጸርዔናን 
በሐማትም አጠገብ በሰሜን በኩል ካለው ከሰሜን ድንበር ይጀምራል። ወርዳቸውም ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ 
ይሆናል። ለዳን አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከዳንም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለአሴር አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከአሴርም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለንፍታሌም አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከንፍታሌም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለምናሴ አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከምናሴም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለኤፍሬም አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከኤፍሬምም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለሮቤል አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከሮቤልም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለይሁዳ አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከይሁዳም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለመባ የሆነ የዕጣ ክፍል ይሆናል፤ ወርዱ ሀያ አምስት ሺህ
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ክንድ ይሆናል ርዝመቱም ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ከዕጣ ክፍሎች እንደ አንዱ ይሆናል፥ መቅደሱም በመካከሉ 
ይሆናል።

የሌዋውያንም ርስት የከተማይቱም ይዞታ ለአለቃው በሆነው መካከል ይሆናል፡ በይሁዳ ድንበርና በብንያም ድንበር መካከል 
የአለቃ ዕጣ ክፍል ይሆናል።

ለቀሩትም ነገዶች እንዲህ ይሆናል፤ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለብንያም አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከብንያምም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለስምዖን አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከስምዖንም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለይሳኮር አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከይሳኮርም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለዛብሎን አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከዛብሎንም ድንበር ቀጥሎ ከምሥራቅ ጀምሮ እስከ ምዕራብ ድረስ ለጋድ አንድ የዕጣ ክፍል ይሆናል።

ከጋድም ድንበር ቀጥሎ በደቡብ በኩል ድንበሩ ከታማር ጀምሮ እስከ ሜሪባ ቃዴስ ውኃ እስከ ግብጽ ወንዝ እስከ ታላቁ 
ባሕር ድረስ ይሆናል። “

ሌላ ምሳሌ ልንወስድ እንችላለን ምሳሌ እስራኤል ግብፅን ወደ ከነዓን ምድር እንደለቀቀች የሚናገረው ታሪክ ነው ፡፡ በዚህ ዘመን 
የእግዚአብሔር ዓላማ እስራኤልን ለማምጣት እና እነሱን እንዲያገለግሉት ወደ ውስጥ ወስ ዷቸው ነበር ፡፡ ስለዚህ ግብፅን ለቀው በወጡ ጊዜ 
ሁሉም በመሥዋዕቱ ጠቦት ደም ውስጥ ወጣ ፡፡ ሁሉም በቀይ ባህር ውስጥ የጥምቀት ውሃን አልፈዋል ፡፡ ሁሉም በተአምራት ተደሰቱ ፡፡ ሁሉም መና 
በልቷል ፤ ሁሉም ከዐለቱ ጠጡ ፤ ግልፅ የሆኑ ውጫዊ በረከቶች እና መገለጫዎች እንደተመለከተው ሁሉ በተመሳሳይ እና በእኩል መልኩ ተካፈሉ ፡፡ 
ወደ ሞዓብ በመጡ ጊዜ በበኣል ድግስ ላይ የተካፈሉት ሁሉ ሞቱ ፡፡ ሬሳቸው በምድረ በዳ ወድቀዋል ፣ የእግዚአብሔርንም ቃል ያልተቀበሉና ከእርሷ 
የተመለሱ እዚያ ስለነበሩ ነው ፡፡ በዕብራውያን 6:1-9 የተናገረው ይህ ነው ፣ በ ጴርጋሞንዘመን በጥንቃቄ ስለ ተወጣው ፡፡ ከቃሉ የተወሰነ ክፍል ጋር 
መሄድ አይችሉም ፣ ሁሉንም ቃሉን መውሰድ አለብዎት። ወደ መቶ በመቶ የሚሆኑት በእግዚአብሔር ነገሮች ውስጥ የተሳተፉ የሚመስሉ ሰዎች አሉ 
፡፡ እነሱ እንደ ይሁዳ ናቸው ፡፡ ይሁዳ ምን ዓይነት ሰው እንደ ሆነ ከኢየሱስ በስተቀር ማንም የሚያውቀው የለም ፡፡ ስለሆነም ይሁዳ እስራኤል 
በትክክል በኣልፌጎር ያደረገውን ሁሉ ቀጠረ ፡፡ እሱ ከሐሰት የወይን ኃይሎች ጋር ለመቀላቀል እንደሚፈልግ ወሰነ - የገንዘብ እና የፖለቲካ የፀረ-ቃል 
ሃይማኖት ፀረ-ክርስቶስ ሃይማኖት ውስጥ ለመግባት እና እርሱም እንደዚያ አደረገ። ተታልሎ ነበር! ሌሎቹ አሥራ አንድ አልነበሩም። እነሱ 
የተመረጡ ስለነበሩ ሊሆኑ አይችሉም ፡፡ ስለዚህ ይሁዳ እግዚአብሔርን ትቶ በሸሸ ጊዜ ስሙ ከሕይወት መጽሐፍ ተወገደ ፡፡ (ራዕይ 2219) ፡፡

በእውነቱ (በቃሉ) መሠረት ባያመልኩም ፣በዚያን ጊዜበሕይወት መጽሐፍ ውስጥ ስማቸው በህይወት መጽሐፍ ውስጥ የነበሩት እነዚያ 
የሃይማኖታዊ ሥርዓቶች አካል እንደነበሩ አስተውያለሁ ፡፡. እንደ ይሁዳመንገድ አልሄዱም ፡፡ ይሁዳ ከእግዚአብሄር እንዴት እንደተመረጠ 
ይመልከቱ ፡፡ በእውነት ተማረ ፡፡ ስለ ምስጢሮች እውቀት አካፍሏል። ለእርሱ የተሰጠ የኃይል አገልግሎት ነበረው እናምበሽተኞችን ፈውሷል እናም 
አጋንንትን በኢየሱስ ስም አስወጣ ፡፡ግን ትዕይንቱ ሲመጣ ለወርቅ እናለፖለቲካ ኃይልመሸጥ ጀመረ፡፡ የእግዚአብሔርን መንፈስ ለመቀበል 
ወደጴንጤቆስጤ አልወጣም ፡፡ እርሱ መንፈስ አልነበረውም ፡፡በእሱ ላይስህተት አይሥሩ ፣ በእውነት በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቀ ሰውወደ ክርስቶስ 
አካል የመንፈስ ቅዱስን ሙላት ይቀበላል ፣በሁሉም መንገዶች በቃሉ ውስጥ ይሆናል ፡፡ ይህ በመንፈስ ቅዱስመጠመቅ ማስረጃ ነው ፡፡ ይሁዳ 
አልተሳካለትም ፡፡ብዙ ሰዎች አልተሳካላቸዉም። በዚያ ቃል ውስጥ ለመቀጠል ሲያቅታቸው ስማቸው ከሕይወት መጽሐፍ ተወግዷል ፡፡

ከህይወት መጽሐፍ መወገድን የበለጠ ግልጽ ለማድረግ በሙሴ ጊዜ ወደ ነበረዉ የእስራኤል ዘመን መቃኘትአለብን ፡፡

ኦሪት ዘ ጸአት 32:30-34,

“በነጋውም ሙሴ ለሕዝቡ፦ እናንተ ታላቅ ኃጢአት ሠርታችኋል፤ አሁንም ወደ እግዚአብሔር እወጣለሁ፤ ምናልባት 
ኃጢአታችሁን አስተሰርይላችኋለሁ አላቸው።

ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ፦ ወዮ! እኒህ ሕዝብ ታላቅ ኃጢአት ሠርተዋል፥ ለራሳቸውም የወርቅ አማልክት 
አድርገዋል፤

አሁን ይህን ኃጢአታቸውን ይቅር በላቸው፤ ያለዚያ ግን ከጻፍኸው መጽሐፍህ እባክህ ደምስሰኝ አለ።

እግዚአብሔርም ሙሴን፦ የበደለኝን እርሱን ከመጽሐፌ እደመስሰዋለሁ።

አሁንም ሂድ፥ ይህንም ሕዝብ ወደ ነገርሁህ ምራ፤ እነሆ መልአኬ በፊትህ ይሄዳል ነገር ግን በምጐበኝበት ቀን ኃጢአታቸውን 
አመጣባቸዋለሁ አለው።“

ስሞች ከህይወት መጽሐፍ ላይ እንደተወገዱወደ ፊትም እንደሚወገዱ ግልጽ ነዉ፡፡ በዚህ ስፍራ በተለይም ለዳን እና ለኤፍሬም የወርቅ 
ጥጃዎች የማምለክ የነገድ መብታቸውን ሲያጡበት በጣኦት አምልኮ ምክንያት ነበር ፡፡ ጣኦታትን ያመለኩ ሁሉ ስማቸውን ከሕይወት መጽሐፍ 
ውስጥ አስወገዱ።

እስራኤል በእሳት ዓምድውስጥ የእግዚአብሄርን አመራር በናቀች ጊዜየወርቅ ጥጃዎችን ለማምለክ ስትዞር ስማቸው ከህይወት መጽሐፍ 
ተወግዷል ፡፡ ዘጸአት32 ፡33 ፡፡ (በእኔ ላይ የበደለውን ማንኛውንም ሰውከመጽሐፌ አጥፋዋለሁ ፡፡) ወደ ጣኦቶች ዞር ማለት ስሞችን ከህይወት 
መጽሐፍ ላይ የማስወገድ ቅጣት የሚፈልግ ከሆነ ፣ እስራኤል በእርግጠኝነት የእስራኤልን የኢየሱስ ክርስቶስን መቃወም ከባድ ቅጣት ያስከትላል ፡፡

መዝሙር 69፡ 21-28, የኢየሱስንዉርደት ያሳያል

“ለመብሌ ሐሞት ሰጡኝ፥ ለጥማቴም ሆምጣጤ አጠጡኝ።



15የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ማዕዳቸው በፊታቸው ለወጥመድ ለፍዳ ለዕንቅፋት ትሁንባቸው፤

ዓይኖቻቸው እንዳያዩ ይጨልሙ፥ ጀርባቸውም ዘወትር ይጕበጥ።

መዓትህን በላያቸው አፍስስ፥ የቍጣህ መቅሠፍትም ያግኛቸው።

ማደሪያቸው በረሃ ትሁን፥ በድንኳኖቻቸውም የሚቀመጥ አይገኝ፤

አንተ የቀሠፍኸውን እነርሱ አሳድደዋልና፥ በቍስሌም ላይ ጥዝጣዜ ጨመሩብኝ።

በኃጢአታቸው ላይ ኃጢአትን ጨምርባቸው፥ በጽድቅህም አይግቡ።

ከሕያዋን መጽሐፍ ይደምሰሱ፥ ከጻድቃንም ጋር አይጻፉ።

አይሁዶች ኢየሱስን በተቃወሙት ጊዜ እግዚአብሄር በቀጥታ ከአይሁድ ወደ አህዛብ ዘወር አለ፡፡

ሐዋርያት ስራ 13:46-48,

“ጳውሎስና በርናባስም ገልጠው፦ የእግዚአብሔር ቃል አስቀድሞ ለእናንተ ይነገር ዘንድ ያስፈልጋል፤ ከገፋችሁትና የዘላለም 
ሕይወት እንዳይገባችሁ በራሳችሁ ከፈረዳችሁ ግን፥ እነሆ፥ ወደ አሕዛብ ዘወር እንላለን።

እንዲሁ ጌታ፦ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ለማዳን ትሆን ዘንድ ለአሕዛብ ብርሃን አድርጌሃለሁ ብሎ አዞናልና አሉ።

አሕዛብም ሰምተው ደስ አላቸው የእግዚአብሔርንም ቃል አከበሩ፥ ለዘላለም ሕይወትም የተዘጋጁ ሁሉ አመኑ፤ “

ይህ ከእስራኤል ነገድ በህይወት መጽሐፍ ላይ ተጽፎ የሚቀር አይኖርም ለማለት አይደለም ፡፡ብዙዎች ባይሆኑም ጥቂቶች በመመረጥ መርህ 
መሰረት በአህዛብ ቤተክርስቲያን ዘመንየሚኖሩ እና ከክርስቶስ አካል ጋር የሚዋሃዱ አሉ፡፡ ይሄም ስማቸው በእውነቱ በህይወት መጽሐፍ ውስጥ 
መቆየቱን ያሳያል። ደግሞም ፣ እንደምንመለከተው ፣በአምስተኛው ማኅተም መሠረት ሰማዕት የሆኑብዙ ሰዎችነጭ ቀሚሶችን እና የዘላለም ሕይወት 
በጌታ ይሰ ይላቸዋል ፡፡ ደግሞም መቶ እና አርባ አራት ሺህ በሚመጣበት ጊዜ ስማቸው አለመሰረዙ ያረጋግጣል ፡፡ ግን በመዝሙር69 ውስጥ 
በትክክል እንደተገለፀው እሱ ክፉ ወይም ዓመፀኞች የክርስቶስ እናስማቸው የተወገደው የሕዝቡን አጥፊዎች ነው፡፡

እስራኤል ( የተመረጠው የእግዚአብሔር ህዝብ)ብዙዎች ኢየሱስን ባለመቀበል በህይወት መጽሐፍ ውስጥ መብታቸውን እንዳጡ ሁሉ ፣ 
እንዲሁ ብዙዎች የአህዛብ ቤተክርስቲያን እንዲሁ ቃሉን ባለመቀበል ስማቸውን ከህይወት መጽሐፍ ውስጥ በማስወገድ ወደኩነኔ ይመጣሉ ፡፡ 
በዚህች አውሬላይ ወደአዕላፋት አምሳያ ወደ ሆነች ዓለማት ተገባች ፡፡

እዚህ ላይ ሌላ የምናየዉ ነጥብ አለ ፡፡ በታላቁ ነጭዙፋን ፍርድውስጥ የሰዎች መለያየት ይኖራል ፡፡የሕይወት መጽሐፍ ይከፈታል ፤ ሌላ 
መጽሐፍ ይከፈታል ፡፡

ማቴዎስ 25:31-46,

“የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከእርሱም ጋር ቅዱሳን መላእክቱ ሁሉ፥ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል፤

አሕዛብም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ፤ እረኛም በጎቹን ከፍየሎች እንደሚለይ እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል፥

በጎችን በቀኙ ፍየሎችንም በግራው ያቆማቸዋል።

ንጉሡም በቀኙ ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል፦ እናንተ የአባቴ ቡሩካን፥ ኑ፤ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን 
መንግሥት ውረሱ።

ተርቤ አብልታችሁኛልና፥ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልና፥ እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛልና፥ ታርዤ አልብሳችሁኛልና፥

ታምሜ ጠይቃችሁኛልና፥ ታስሬ ወደ እኔ መጥታችኋልና።

ጻድቃንም መልሰው ይሉታል፦ ጌታ ሆይ፥ ተርበህ አይተን መቼ አበላንህስ? ወይስ ተጠምተህ አይተን መቼ አጠጣንህ?

እንግዳ ሆነህስ አይተን መቼ ተቀበልንህ? ወይስ ታርዘህ አይተን መቼ አለበስንህ?

ወይስ ታመህ ወይስ ታስረህ አይተን መቼ ወደ አንተ መጣን?

ንጉሡም መልሶ፦ እውነት እላችኋለሁ፥ ከሁሉ ከሚያንሱ ከእነዚህ ወንድሞቼ ለአንዱ እንኳ ስላደረጋችሁት ለእኔ 
አደረጋችሁት ይላቸዋል።

በዚያን ጊዜ በግራው ያሉትን ደግሞ ይላቸዋል፦ እናንተ ርጉማን፥ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ከእኔ 
ሂዱ።

ተርቤ አላበላችሁኝምና፥ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝምና፥ እንግዳ ሆኜ አልተቀበላችሁኝምና፥

ታርዤ አላለበሳችሁኝምና፥ ታምሜ ታስሬም አልጠየቃችሁኝምና።

እነርሱ  ደግሞ ይመልሱና፦ ጌታ  ሆይ፥  ተርበህ  ወይስ  ተጠምተህ  ወይስ  እንግዳ  ሆነህ  ወይስ  ታርዘህ  ወይስ  ታመህ  ወይስ
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ታስረህ መቼ አይተን አላገለገልንህም? ይሉታል።

ያን ጊዜ፦ እውነት እላችኋለሁ፥ ከሁሉ ከሚያንሱ ከእነዚህ ለአንዱ ስላላደረጋችሁት ለእኔ ደግሞ አላደረጋችሁትም ብሎ 
ይመልስላቸዋል።

እነዚያም ወደ ዘላለም ቅጣት፥ ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ።

ራእይ 20:11-15,

“ታላቅና ነጭ ዙፋንን በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ፥ ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ ስፍራም አልተገኘላቸውም።

ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ፥ መጻሕፍትም ተከፈቱ፤ ሌላ መጽሐፍም ተከፈተ እርሱም 
የሕይወት መጽሐፍ ነው፤ ሙታንም በመጻሕፍት ተጽፎ እንደ ነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ።

ባሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ፥ ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ፥ እያንዳንዱም እንደ 
ሥራው መጠን ተከፈለ።

ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው።

በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ። “

በዚህፍርድ ውስጥጻድቃንና ጻድቃን ያልሆኑ ይኖራሉ ፡፡ ይላል። እነዚህ ጻድቃን ሙሽራይቱ አይደሉም ሙሽራይቱ በፍርድ ጊዜ ከእርሱ ጋር 
አብራትሆናለችና፡፡

1ኛተሰሎንቄ6:2-3,

“ቅዱሳን በዓለም ላይ እንዲፈርዱ አታውቁምን? በዓለምስ ላይ ብትፈርዱ ከሁሉ ይልቅ ትንሽ ስለሚሆን ነገር ልትፈርዱ 
አትበቁምን?

የትዳር ጉዳይ ይቅርና በመላእክት እንኳ እንድንፈርድ አታውቁምን? “

ራእይ3:21,

“ ኔደግሞ ድል እንደ ነሣሁ ከአባቴም ጋር በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጥሁ፥ ድል ለነሣው ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ 
እሰጠዋለሁ።

ት ዳንኤል 7:9-10,

“ዙፋኖችም እስኪዘረጉ ድረስ አየሁ፥ በዘመናት የሸመገለውም ተቀመጠ፤ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ፥ የራሱም ጠጕር እንደ 
ጥሩ ጥጥ ነበረ፤ ዙፋኑም የእሳት ነበልባል ነበረ፥ መንኰራኵሮቹም የሚነድድ እሳት ነበሩ።

የእሳትም ፈሳሽ ከፊቱ ይፈልቅና ይወጣ ነበር፤ ሺህ ጊዜ ሺህ ያገለግሉት ነበር፥ እልፍ አእላፋትም በፊቱ ቆመው ነበር፤ ፍርድም 
ሆነ፥ መጻሕፍትም ተገለጡ።“

እነሆ እሱ ተመሳሳይ ትዕይንት ነው ፣ እሱን የሚያገለግሉት ሺህ ሺዎች ሙሽራይቱ ናቸውና ፣ ከሚስትም በቀርባልን የሚያገለግል ማን ነው?

አሁን የሚነሳዉ ጥያቄ፣ እነዚህ ጻድቃኖች በፍርድ ውስጥለምን ይገኛሉ? ሊነሱበት የሚችሉበት ሌላቦታ የለም፣ ሁለትትንሳኤዎች ብቻስላሉ 
እናለመጀመሪያው ትንሣኤ ብቁ መሆን ስላልቻሉ በሁለተኛው የፍርድ ትንሣኤ መነሳት አለባቸው። ለመጀመሪያው ትንሣኤ (ሙሽራይቱ) ብቁ 
የሚሆኑት ለፍርድ አይቆሙም ፡፡

ዮሐንስ5:24,

“እውነት እውነት እላችኋለሁ፥ ቃሌን የሚሰማ የላከኝንም የሚያምንየዘላለም ሕይወት አለው፥

ያ አማኝ አሁን በርሱ ርስት ሆኖ ለዘላለም የዘላለም ሕይወት ተቀበለ /ወደ ፍርድአይመጣም (በርግጥም የሚለዉ ይሄን ነዉ) ግን ከሞት ወደ 
ህይወት ተሸጋግራል፡፡ ሕይወት ነው። “ነገር ግንበጥንቃቄ ያስተውሉ ፣ ኢየሱስ በአንድ የተወሰነ ትንሣኤ ላይየዘላለም ሕይወት የሚቀበሉ ሌላ ቡድን 
ሊኖረው ይገባል ፡፡ እነሱ በትንሳኤ ሰአት ይቀበላሉ ፣ሙሽራበመሆናቸዉ ብቻ አስቀድመዉ ተቀብለዋል፡፡

ዮሐንስ 5:28-29,

“በመቃብርያሉቱ ሁሉ ድምፁን የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፤ መልካምም ያደረጉ ለሕይወት ትንሣኤ ክፉም ያደረጉ ለፍርድ 
ትንሣኤ ይወጣሉና በዚህአታድንቁ።.”

ዮሐንስ 5፡28-29 ንጥቀት አይደለም ፣ በክርስቶስ የሞቱት ብቻ በዚያን ጊዜበምድር ላይካሉት ሕያዋን ሙሽራይቶች ጋር ከመቃብር ስለሚነሱ 
ነው፡፡1ኛ ተሰሎንቄ 4:16-17,

“ጌታ ራሱ በትእዛዝ በመላእክትም አለቃ ድምፅ በእግዚአብሔርም መለከት ከሰማይ ይወርዳልና፥ በክርስቶስም የሞቱ 
አስቀድመው ይነሣሉ፤
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ከዚያም በኋላ እኛ ሕያዋን ሆነን የምንቀረው፥ ጌታን በአየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን፤ እንዲሁም ሁልጊዜ 
ከጌታ ጋር እንሆናለን። “

ዮሐንስ 5 28-29 ሁሉም ከመቃብር ይነሳሉ ይላል፡፡ ይሄም በራእይ 20፡11-15 እንደተጠቀሰዉ ሙተን ሁሉ በጌታ ፌት ተነስተዉእንደስራቸዉ 
መጠን ፍርድ ይቀበላሉ ማለት ነዉ እናም በህይወት መጽኸፍ ላይ ተጽፎ ያልተገኙ ሁሉ ወደ እሳት ባህር ይጣላሉ፡፡

አሁን የምንጋፈጠዉ ጥያቄ የቅዱሳን መጻህፍት አንድ ሰዉ የክርስቶስ መንፈስ ሊኖረዉይገባል ካልሆነ ግን ይጠፋል የሚለዉ ሀሳብ እያለ 
እንዴት በፍርድ ቀን የዘላለም ህይወት ይሰጣቸዋል የሚል ጥያቄ ነዉ ፡፡ምንም እንኳን እንደዚህ ቢመስልም ፣ከጠቅላላው ትንሣኤ በፊትም ሆነ 
ከእርሱ በኋላ የዘላለም ሕይወት የሚቀበሉ የዘላለም ሕይወት የሚያገኙ በህይወት መጽሐፍ ውስጥየሚገኙ የተወሰኑትን በሕይወት መጽሐፍ 
ውስጥየሚገኙእንዳሉ የተናገረዉን የኢየሱስን ቃላትዋጋ ዝቅማድረግ የለብንም ፡፡

ጳዉሎስ ጥሄንጉዳይ በፊሊጲስዮስ 3:11, ላይበግልጽ አስቀምጦታል

“ ወደሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ፥ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ ።”

አሁን ይህ መግለጫ በጣም ልዩ ነው ፡፡ ሁላችንም ፈለግንም ሆነ አልፈለግን ሁላችንም በትንሣኤ እንደምንገኝ ሁላችንም እናውቃለን ፡፡ ሁሉም 
ይነሳሉ ፡፡ስለዚህ ጳውሎስ “በማንኛውም ሁኔታ የሙታን ትንሣኤ መድረስ የምችል ከሆነ” ብሎ ሊናገር አይችልም ፡፡ የነገሩ እውነት እሱ አይደለም 
ማለቱነው ፡፡ቀጥተኛ ንባቡ“በማንኛውም መንገድ ከሙታን መካከል ወደ”ትንሳኤ “መድረስ የምችል ከሆነ ነው።” ይህ ለአጠቃላይ ወይምለሁለተኛው 
ትንሣኤ መድረስ አይደለም ፣ነገር ግንወደ መጀመሪያው ትንሣኤ መድረስ ነው፣ ስለእሱ የሚነገርለት ፣ “በአንደኛው ትንሣኤ የመጀመሪያ ድርሻ ያለው 
ብፁዕና ቅዱስነው ፣በሁለተኛው ሞትላይ ኃይልየለውም ፣እነሱ ግንይኖራቸዋል። የእግዚአብሔር እና የክርስቶስ ካህናት ሁላችሁ ከእርሱ ጋርሺህ 
ዓመትይነግሣሉ ፡፡” የመጀመሪያው ትንሣኤ ከሁለተኛው ሞት ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ፡፡በሺው ዓመትመጨረሻ ላይይህ ሁሉየሙታን 
ሁሉእንደገና ሕያውይሆናል። በዚያቀን ወደዘላለም ሕይወት የሚመጡት እና በሁለተኛው ሞት የተያዙትም ይሆናሉ ፡፡አሁን በሁለተኛው ትንሳኤ 
ውስጥ ሕይወት የሚያገኙትን መገመት አያስፈልገንም ፡፡ ለወንድሞች “ለወንድሞች” ደግ እና ጥሩ ሆነው እንደ ተሰጣቸዉ ተነግሮናል፡፡ ወደእሳት 
ሐይቅየሚወርዱት ደግሞ በ “ወንድሞች” ላይ ባደረሰባቸው በደል ነዉ ፡፡

ይህ የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ በቀላሉ እንቀበላለን ፡፡ እዚህ ምንም ክርክር የለም ፣ ቀላል የእውነታ መግለጫ ብቻነዉ።

የበለጠ ለማብራራት በማቴዎስ 25: 31-46 ላይ ያሉትን ቃላት ልብ ይበሉ ፡፡ እረኛ ቃል በቃል በጎችን ከፍየሎች እንደሚለይ አይናገርም ፣ ነገር 
ግን እረኛ በጎችን ከፍየሎች የሚለይ እረኛነው ፡፡እነዚህ በዚህየተወሰነ የጊዜክልል (የነጭ ዙፋን ፍርድ) አይደሉም ፡፡ በጎቹ በጡሩ ውስጥ ናቸው ፣ 
የእርሱን ድምፅ(ቃሉን) ሰሙ እናም ተከተሉት። ቀድሞውኑ የዘላለም ሕይወት አላቸው እናም በፍርድ አሰጣጡ ውስጥ መግባት አይችሉም ፡፡ ግን 
እነዚህ የዘላለም ሕይወት የላቸውም ፣ እነሱ በፍርዱ ውስጥናቸው ፡፡ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲገቡ ተፈቅዶላቸዋል ፡፡ ግን ወደ ዘላለም ሕይወት 
የሚገቡት በምን ምክንያቶች ላይ ነው? በርግጥ ሙሽራይቱን እንደ ሙሽራይቱ ስላላቸው በእውነቱ ላይሆን ይችላል ፣ ነገር ግን የሚቀበሉት 
ለወንድሞቹ ቸር በመሆናቸው ነው፡፡ እነሱየእሱ ወንድሞች አይደሉም ፣ ይህም ከኢየሱስ ጋርአብረው ወራሾች ያደርጓቸዋል ፡፡ እነሱ ለህይወት 
እንጂለሌላው ወራሾች አይደሉም ፡፡ ከእርሱ ጋር ዙፋን የለም ፡፡ የእነሱ ስሞችበህይወት መጽሐፍ ውስጥ መሆን አለባቸው እና መሻሻል አልቻሉም። 
አሁንስለ እግዚአብሔር ህዝብ ባላቸው ፍቅርየተነሳ እውቅና እና ድነዋል ፡፡ያ ጥርጥር የእግዚአብሔርን ልጆች እንደረዱ እና እንደረዱ ጥርጥር 
የለውም ፡፡ ምናልባትም እንደኒቆዲሞስ እናገማልያል እንደየችግር ጊዜለልጆቻቸው የቆሙናቸው ፡፡

ይህ “መታደስ” የሚመስለው ከሆነ፣ አሁንጠንቃቃ ሁን፣ ምክንያቱም ክፉዎች ተመልሰው አይመጡም ፣ ነገር ግን ወደ የእሳት ሐይቅ 
ተውጠዋል። የብዙዎች ስሞችከህይወት መጽሐፍ ውስጥ ነበሩ ፣ ነገር ግን ለዘመናቸው ሕያውየሆነው የእግዚአብሔር ቃል የሆነውን የእግዚአብሔር 
ህዝብ ማክበር ስላልቻሉ ተሰረዙ ፡፡

. አሁን እዚህ በጣም ግልፅ እናድርግ ፡፡ እነዚህ ህዝቦች አይሁዶችን የከበቡት እና የረዳቸው ወደ ሺህ ዓመት የሚገቡ አይደሉም ፡፡ በእነዚህ 
ቁጥሮች ማጠቃለያ ምክንያት ያ በጣም ግልፅ ነው ፡፡ “እነዚያም (ክፉዎች) ወደ ዘላለም ቅጣት ይሄዳሉ (የእሳት ሐይቅ) ፣ ግን ጻድቃን ወደ ዘላለም 
ሕይወት ይሄዳሉ።” ክፉዎች ወደ እሳቱ ሐይቅ እንደተጣሉ ሁለት የሁለት ፍርዶች መዝገብ የለም ፡፡ በታላቁ መከራ ማብቂያ ላይ የሚፈረድ አውሬ 
እና ሐሰተኛ ነቢይ ብቻ ናቸው ፡፡ ይህ የነጭ ዙፋን ፍርድ ነው ፣ እናም እነሱ በመጽሐፎች ውስጥ በተጻፈው መሠረት ይፈረድባቸዋል ፡፡

በአምስተኛው ማኅተም (ራእይ 6:9-11) ውስጥ እንደተገለፀው “ከመሠዊያው በታችያሉት ነፍሳት” ነጭ ቀሚሶች ፣እና በእርግጥ የዘላለም 
ሕይወት የሚሰጣቸው ሁለተኛው ትንሣኤ ነው ፣ ወይም የነጭ ቀሚሶች ላይ ነጥብ አይኖርም።

“አምስተኛውንም ማኅተም በፈታ ጊዜ፥ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎች ነፍሳት ከመሠዊያ 
በታች አየሁ።

በታላቅ ድምፅም እየጮኹ፦ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ፥ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም ደማችንንስ በምድር በሚኖሩት ላይ 
እስከ መቼ አትበቀልም? አሉ።

ለእያንዳንዳቸውም ነጭ ልብስ ተሰጣቸው፥ እንደ እነርሱም ደግሞ ይገደሉ ዘንድ ያላቸው የባሪያዎች ባልንጀራዎቻቸውና 
የወንድሞቻቸው ቍጥር እስኪፈጸም ድረስ፥ ገና ጥቂት ዘመን እንዲያርፉ ተባለላቸው።“

ልብ ይበሉ በተለይ ከመሠዊያው በታችአንዳቸውም ቢሆኑለኢየሱስ ምስክርነት እንዳልተገደሉ ልብ ይበሉ ፡፡ እነሱ ስሙን በመያዙ የተገደሉ 
አንቲጳስ አልነበሩም ፡፡ እነዚህም ዳግም የተወለዱ አይደሉም ፣የዘላለም ሕይወት እንደርስታቸው ናቸው። በቃሉላይ ባላቸው አቋም ምክንያት 
በትንሳኤ ይነሳሉ እናም ሕይወት ይቀበላሉ ፡፡እና እነዚህ ለመበቀል እንዴት እንደሚጮኹ ልብ በል ፡፡ እነሱ የሙሽራ ቁሳቁሶች ሊሆኑአይችሉም ፡፡
ሙሽራይቱ ጉንጮውን በማዞር “አባት ሆይ ፣ ይቅር በላቸው ፣እነሱ የሚያደርጉትን አያውቁም ፡፡” እነዚህ አይሁዶች ናቸው፡፡ እነሱመሆን አለባቸው 
ምክንያቱም በአምስተኛው ማኅተም ውስጥ ስለነበሩ ፣እና በአራተኛው ማኅተም ውስጥ ደግሞ የአህዛብ ሙሽራይቱ መነጠቅ ውስጥ የሄደችበት ነው 
፡፡ ስለዚህ እነዚህ አይሁዶች ከመንፈሱ አልተወለዱም ፡፡ ኢየሱስ እርሱመሲህ መሆኑን እንኳን አያምኑም ፡፡ነገር ግንለአህዛብ ሲሉእግዚአብሔር 
እንዳወረሳቸው ፣  እግዚአብሔር ወደእርሱ  መምጣት ባይችሉም ፣  ግን  ለዘላለም ለሚያውቁት ቃል  ሁሉ ታማኝ ነበሩ  እና  ብዙ  ሰዎች  በሂትለር



18የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ሲሞቱለእሱ እንደሞቱ ፣ ስታሊን ወዘተ... አሁንም ይሞታል ፡፡

አምስቱ ሞኞቹደናግል የሚመጡበት ሁለተኛው ትንሣኤ ነው፡፡ ደናግል እንደነበሩ ልብ ይበሉ። መንፈስ ቅዱስየላቸውም ስለሆነም ሙሽራይቱ 
በሙሽራዋ ውስጥመኖራቸውን አመለጡ ፣ ዘይት ያቀፉት አምስቱ ጥበበኞች ግን የሙሽራይቱ አካልሆነዋል ፡፡ነገር ግንእነዚህ ሰዎችየተለዩ 
፣እግዚአብሔርን የሚወዱ ህዝቦች በመሆን ፣እና በቃሉባወቁት መሠረት ቃሉን ለማቆየት የሚሞክሩ ፣ እና በጌታ ሥራ ውስጥ እርዳታው 
በመጨረሻው መጨረሻ ላይ ይወጣል ፡፡ በእነዚህ እውነቶች ማየትሊጀምሩ የሚችሉት እርስዎ ካሰብነው ወይምካመንነው በላይበጣም አስፈላጊ እና 
የሚሊኒየሙን ዓመትያመልጣሉ ፡፡

እነዚህ ሁሉ ሰዎች ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ ውስጥ ስማቸው ይቀራል ፡፡ ግን ስሞቻቸው ያልተነሱት እነማን ናቸው? ሙሽራይቱን 
የተዋጉትም የዓለም ሥርዓት አብያተ ክርስቲያናት ስማቸው የተወገዱት ናቸው ፡፡ ያ ኪሳራ ነው ፡፡ እነሱ ወደ እሳቱ ሐይቅ ይጣላሉ ፡፡

አሁን ሌላ እርምጃ እንሂድ ፣ ግን እኛ ጉዳዩን ከማየታችን በፊት እስከዚህ ድረስጉዳያችንን እናጤን ፡፡ በመጀመሪያ እኛበእርግጠኝነት 
እናውቃለን የእግዚአብሔር ዓላማ በምርጫ ላይ እንደሚቆም ፡፡ እሱ በራሱ የታሰበ ነበር ፡፡ እንደ እርሱ ሙሽራይትን የሚመስል ህዝብን ወደ ራሱ 
ለማምጣት የእግዚአብሔር ዓላማ ነበር ፡፡ እሷ ዓለም ከመፈጠሩ በፊትተመርጣ ነበር፡፡ እሷበምድር ዕድሜከመወለዷ በፊት አስቀድሞ የታወቀ እና 
የተወደደች ነበረች ፡፡ በደሙ የተቤዣት ወደ ወቀሳም በጭራሽ አትችልም ፡፡ ኃጥያት በእሷሊቆጠር ስለማይችል በፍርድ ላይ በጭራሽ ልትቆም 
አትችልም ፡፡

ሮሜ4:8,

“ ጌታኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁዕ ነው።

ነገር ግን በእውነት በዓለምና በመላእክቶች ሁሉ ላይ አብራ ፤መፍረድ በፍርድ ዙፋኑላይ ትሆናለች ፡፡ ስሟ (የእያንዳንዳቸው አባላት) ከዓለም 
መፈጠር በፊት በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ክፍልውስጥ ተጻፈ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሌላ ክፍል አለ ፡፡ ስሞቻቸው በህይወት መጽሐፍ ውስጥ 
ናቸው እናም በሁለተኛው ትንሣኤ ይነሳሉ ፡፡ በማቴዎስ 25 እንደተጠቀሰው ሞኞቹደናግል እናጻድቃን ናቸው፡፡ በዚህክፍል ውስጥለአውሬ 
የማይሰግዱ ወይም በፀረ-ክርስቶስ ስርዓት ውስጥ ያልተሳተፉት ግንበእምነታቸው ምክንያት የሚሞቱት በሙሽራ ውስጥባይሆኑም ፣እንደገና 
ተወልደዋል ፡፡ ግን በሁለተኛው ትንሣኤ ይነሳሉ ወደ ዘላለም ሕይወትም ይሄዳሉ ፡፡ ሦስተኛ ፣ እስራኤል ከግብፅ ሲወጡያየናቸው የድንበር 
ክርስቲያኖች አሉ ፡፡ ስማቸውም በሕይወት መጽሐፍና ሥራዎቻቸው በመጽሐፎች ውስጥ ተጽፈው ነበር። እነዚህም አግዚ አብሔርን ለመታዘዝ 
ያልቻሉት እና ከመንፈስ ባዶየሆኑት እነዚህ ምልክቶችና ድንቆች በመካከላቸው ቢሆኑም ስማቸውም ከሕይወት መጽሐፍ ይወገዳል። ከቡድኑ አባላት 
መካከል እንደ መንፈስ ቅዱስሙሉ በሙሉድብቅ ቢሆኑም ሃይማኖተኛ የሆኑ ግን በህይወታቸው ውስጥመገለጫ የሚሆኑት እንደ ይሁዳ ያሉ 
ይገኙበታል ፡፡በመጽሐፎቹ ላይግን የተመረጡት ባይሆኑም ፡፡ እነዚህም እንደ በለዓም በዚያ ቡድን ውስጥ ይሆናሉ ፡፡ አራተኛ እና በመጨረሻም 
ስሞቻቸው በመጽሐፎች ላይ የማይጻፉ ወይምፈጽሞ የማይጻፉ ናቸው ፡፡ራእይ 13:8 and ራእይ 17:8,

“ ከዓለምም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ ሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸውያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል።

ያየኸው አውሬ አስቀድሞ ነበረ፥ አሁንምየለም፥ ከጥልቁም ይወጣ ዘንድ አለው፥ ወደ ጥፋትም ይሄዳል፤ ስሞቻቸውም 
ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በምድርየሚኖሩ አውሬው አስቀድሞ እንደነበረ አሁንም እንደሌለ፥ ነገር ግን 
እንዳለ ሲያዩ ያደንቃሉ።“

ኢየሱስ አንድ የተወሰነ ቡድን በስሙ የሚመጣውን ይቀበላል ብሎ ተናግሯል ፡፡ያ እርሱየክርስቶስ ተቃዋሚ ነው። በዮሐንስ ራዕይምዕራፍ 13 
ቁጥር 8 እና ምዕራፍ 17 ቁጥር 8 ስለእሱ የሚለው ትክክል ነው ፡፡ እነዚህም የተሾሙት ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በምርጫ አይደሉም ፡፡እናም 
ከዚህቡድን ጋርእንደ ፈርኦን ያሉ ይገኙበታል ፡፡ስለ እሱ እንዲህ ይላል ፡፡

“ ኃይሌን በአንተ አሳይ ዘንድ ስሜም በምድር ሁሉ ይነገር ዘንድ ለዚህ አስነሣሁህ ይላልና።ለጥፋት የተዘጋጁትንየቁጣ 
ዕቃዎች። ”

ሮሜ 9:17 and 22.

ከእነዚህ ውስጥ አንዳቸውም በሕይወት መዝገቦች ላይ አይቀመጡም። ስለእነሱ ምንም መዝገብ የለምማለቴ አይደለም። ስለእነሱ የሆነ ዓይነት 
መዝገብ አለ፣ ነገርግን በህይወት መዝገቦች ውስጥ አይደለም። የመኖራቸውን ዓላማበተቀረው በዚህመጽሐፍ ውስጥበትንሹ ተመልክተዋል ነገር ግን 
ሁለት ተጨማሪ ቅዱሳት ጽሑፎችን ማከል እንችላለን ፡፡

ምሳሌ16:4,

“ እግዚአብሔር ሁሉን ለእርሱ ለራሱ ፈጠረ፥ ኀጥእን ደግሞ ለክፉ ቀን።

መጽሐፈ እዮብ 21:30,

“ኃጢአተኛው በመቅሠፍት ቀን እንደ ተጠበቀ፥በቍጣው ቀን እንደሚድን።

ይህየቃሉ ክፍልለሰብአዊው አእምሮ ለመረዳት ከባድ ቢሆንም ፣ ተቀባይነት ማግኘት እናበእምነት መታመን አለበት ፡፡ አንዳንዶች እኔ 
ባወጣሁት ነገር ይበሳጫሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር እርሱ እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን የሚገልጸውን የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት ባለመገንዘብ 
እናእርሱ አምላክ ስለሆነ ምክሮቹን ሊያሸንፍ ወይም ፈቃዱን እናዓላማውን ሊሽርአይችልም ፡፡ነገር ግንእርሱ ሁሉንቻይ ነውበሁሉም ጉዳዮች ላይ 
እየገዛ ነው፣ እናምእሱ በፍጥረቱ ሁሉ ላይ የሚፈልገውን ያደርጋል ፣ምክንያቱም ሁሉምለእርሱ ተፈጥረዋልና ፡፡ ስለዚህ ፣ጳውሎስ እንዳለው 
“እግዚአብሔር ከሸክላ ጭቃወስዶ ያንንዕቃ ወደክብር ፥ሌላውን ዕቃለክፉ ነገርቢወስድ ፣የሚቆጣው እናበእርሱ ላይየሚጮኸው ማነው?”እርሱ 
ብቻበፍጥረት ላይይህንን ለማድረግ መብት እንዳለው ፣መካድ አንችልም። ከዚህም በላይ ይገባዋል፣ ምክንያቱም በሮሜ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 7 እስከ 
9 መሠረት ፣ ኢየሱስ የአለምን ሁሉየግዢ ዋጋ እንደከፈለ የሚያረጋግጥ ማስረጃ አለን ፣ እና ስለሆነም እሱእንደራሱ ፈቃድ ማድረግ ይችላል።“



19የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ከእኛ አንድ ስንኳ ለራሱ የሚኖር የለምና፥ ለራሱም የሚሞት የለም፤

በሕይወት ሆነን ብንኖር ለጌታ እንኖራለንና፥ ብንሞትም ለጌታ እንሞታለን። እንግዲህ በሕይወት ሆነን ብንኖር ወይም ብንሞት 
የጌታ ነን።

ስለዚህ ነገር ሙታንንም ሕያዋንንም ይገዛ ዘንድ ክርስቶስ ሞቶአልና ሕያውም ሆኖአልና።“

(እዚህ ላይ ግንኙነት ማለትሳይሆን ባለቤትነት ማለት ነዉ፡፡)

ይሄም በሌላ ስፍራ ዮሐንስ 17:2 ተቀምጧል፡፡

“አባት ሆይ፥ ሰዓቱ ደርሶአል፤ ልጅህያከብርህ ዘንድ፥ በሥጋም ሁሉ ላይ ሥልጣን እንደ ሰጠኸው፥ ለሰጠኸው ሁሉ የዘላለምን 
ሕይወት ይሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው።

አሁን ፣ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነዉ ካልን፣ እኛምበጥበቡና በጻድቅነቱ ፍጹም መሆኑን መቀበል አለብን ፡፡ ይህ የመምረጥ እና ያለመምረጥ 
እቅድ በሁሉም ዘመናት ውስጥየተገለጠው የእግዚአብሔር ጥበብ ነው፡፡ ኤፌሶን 1:3-11,

“በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ።

ዓለም ሳይፈጠር፥ በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን።

በበጎ ፈቃዱ እንደ ወደደ፥ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ለእርሱ ልጆች ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን።

በውድ ልጁም እንዲያው የሰጠን የጸጋው ክብር ይመሰገን ዘንድ ይህን አደረገ።

በውድ ልጁም፥ እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን፥ በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት።

ጸጋውንም በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን።

በክርስቶስ ለማድረግ እንደ ወደደ እንደ አሳቡ፥ የፈቃዱን ምሥጢር አስታውቆናልና፤

በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው አሳቡም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው።

እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሠራ እንደ እርሱ አሳብ፥ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን።

“ ስለሆነም እግዚአብሔር ስማቸው በበጉ የህይወት መጽሐፍ ክፍልውስጥ የሚቀመጡ እና ስሞቻቸዉም ሊሰረዙ የማይችሉ እንዲሆኑ 
እግዚአብሔር ካዘጋጃቸው ያንን መቀበል አለብን ፡፡ ስማቸውም በሕይወት መጽሐፍ መዝገብ ውስጥየተካተቱ አሉግን በእግዚአብሔር አስቀድሞ 
የማወቅ ችሎታመውደቅ እናስማቸውን ማስወገድ አስፈላጊ እንደሆነ ከተሰማ ያንን መቀበል አለብን። እናም ስማቸው በህይወት መዝገብ ላይ በጭራሽ 
የማይመዘገብላቸው ካሉ፣ እኛምያንን መቀበል አለብን ፡፡ ከነጭ ዙፋን ፍርድ በኋላ ወደ ዘላለም ሕይወት የሚገቡ ካሉ ፣ መልካም እናደግ ለመሆን እና 
ወንድሞቹ ለሆኑት እግዚአብሔር የተመረጡ ብቻበመሆናቸው ፣እኛ ያንንእንቀበላለን ፡፡እሱን እንዲያስተምረው የሚያስችለውን የጌታን ልብ 
ማንያውቃል? ከዚህ ይልቅ አባታችን እና ህይወታችን ለሆነዉ ለእርሱ በእምነት እራሳችንን እናስገዛ ፡፡(እዚህ ላይ ግንኙነት ማለትሳይሆን ባለቤትነት 
ማለት ነዉ፡፡)

ይሄም በሌላ ስፍራ ዮሐንስ 17:2 ተቀምጧል፡፡

“አባት ሆይ፥ ሰዓቱ ደርሶአል፤ ልጅህያከብርህ ዘንድ፥ በሥጋም ሁሉ ላይ ሥልጣን እንደ ሰጠኸው፥

ይህንን ርዕሰ ጉዳይ የበለጠ በግልፅ ለመረዳት አሁን በቤተክርስቲያን አመለካከት ከዘመናት አንፃር መቅረጹ ብልህነት ነው ፡፡ የግለሰቦችን ስም 
ከማጥፋት አንፃር እስከአሁን ድረስእያሰብን ነበር፡፡ አሁንየግለሰቦችን ሳይሆን በቤተክርስቲያን የተወከሉትን ቡድኖችን ማጤን ያስፈልገናል ፡፡ይህንን 
ለማድረግ ቤተክርስቲያኗን ከዘመናት ሁሉየስንዴ ተክልጋር እናነፃፅራቸዋለን ፡፡ አንድ የስንዴ እህል በተወሰነ ሂደት ውስጥ እራሱን እንደገና እንዲባዛ 
እና እንዲበዛ የስንዴ እህልተተክሏል። ያብቸኛው ዘርይሞታል ፣ግን በሞትውስጥ የነበረው ሕይወት ወደ ተተኪነት የሚመለሰው ያንንሕይወት 
ተሸካሚ ወይም ተሸካሚ ወደሚሆነው ተክል ውስጥ ይወጣል ፡፡ ታላቁ ንጉስ ኢየሱስ ሞተ፡፡ ያህይወቱ እንደእርሱ በያሉት አካላት ውስጥ እንደገና 
እንዲወለድ እስከሕይወቱ ለቤተክርስቲያን (አገልግሎት ሰጭወይም ተሸካሚ) በመስጠት በቤተክርስቲያን ሕይወት ውስጥ ለሰባት የቤተክርስቲያን 
ዘመናት ሁሉይቆማል ፡፡ትንሳኤ ፡፡በትንሳኤው ላይነው ፣ንጉሣዊው ዘርእንደ እሱያሉ ብዙንጉሣዊ ዘሮችን የሚያይ ፣ እናም እንደ እርሱ ይሆናሉ 
፣ዮሐንስ እንዳለው ፣ እንደ እርሱ እንሆናለን ፡፡መጥምቁ ዮሐንስ ኢየሱስ ስንዴውን ወደጎተራ ውስጥይሰበስባል ሲልየተናገረው ስለዚሁ ነው ፡፡ 
ለዘለአለም ህይወት የተመረጡት ቤዛ የተገኙበት ትንሣኤ ነው ፡፡

እንግዲያውስ የመጀመሪያውን ዘርበብዛት በማባዛት መጨረሻ ላይ ያለው የስንዴ ተክልመዝገብ የህይወት መጽሐፍ ነው። እደግማለሁ-የዚህ 
የስንዴ ተክል ታሪክ ወይም መዝገብ የህይወት መጽሐፍ የሕይወት ክፍል መዝጋቢ የሕይወት መጽሐፍ ነው። (የሕይወት መጽሐፍ ክፍል) ፡፡ 
የስንዴውን ተክል በመመርመር ይህ በሚያስደንቅ ሁኔታ ታይቷል ፡፡ ባዶ ዘር ይዘራል ፡፡ ብዙም ሳይቆይ አንድነበልባል ታየ።ግን ያገና ስንዴው 
አይደለም ፡፡ ከዚያም ወደ ግንድ ያድጋል ፡፡ይህ ገናስንዴ አይደለም። ሕይወት አለ ፣ ግን ስንዴው አይደለም። ከዛምከጫፉ መጨረሻ ላይ አንድ ንጣፍ 
የሚልክ ትንሽነጠብጣብ አለ።አሁንም የስንዴ ተክል ግን ገና ስንዴ ገና አይደለም። ከዚያእፅዋቱ የአበባ ዱቄት ሲሰራጭ ፣ገለባው ሲያድግ እናያለን ፡፡ 
ይህ እንደ ስንዴው ኃያል ይመስላል ግን ገና ዘር አይደለም። ከዚያ በስንዴው ውስጥ ስንዴውን ይመሰርታል ፡፡አሁን ወደነበረበት ተመልሷል ፡፡ አሁን 
የተጠበሰ ስንዴ ተሰብስቧል ፡፡

ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ፡፡ ነፍሱን ሰጠ ፡፡ ያ ሕይወት በቤተ-ክርስቲያን ላይ ተመልሶ እንደ እርሱ ያሉ ብዙ ልጆችን በትንሣኤው ክብር ወደ 
ክብሩ ማምጣት ነበረበት። ነገር ግን የስንዴ ዘር የበዛ የስንዴ ዘርንለማምጣት አቅራቢ የሚያስፈልገዉ እንደነበረ ሁሉ፣ እንዲሁ የክርስቶስን ሕይወት
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ተሸካሚ የሆነ ቤተክርስቲያን ሊኖርይገባል ፡፡እንደ ዘሩ፣ አገዳ፣ ዘንባባ እና ጭቃው የዘር ተሸካሚዎች ነበሩ፣ ነገርግን ዘሩእራሱ አይደለም ፣ ስለሆነም 
ቤተክርስቲያኗ ለዘመናት ያስተዳድረው የእውነተኛው ዘር ተሸካሚ ነው ፣ ዘር ራሱ ባይሆንም ፡፡ለዚህ ነውየሕይወት መጽሐፍ ሙሉ በሙሉ ተክል 
ነው ማለት እንችላለን።

እንደገና ወደ እዛ እንመለስ ፡፡ የተተከለው የመጀመሪያው ዘርይኸው። አንድነበልባል አወጣ። ያ አይደለም። አንድገለባ አፈራ። አይደለም ፡፡ 
ስንዴው የሚመሠረትበት ሰሃንእዚህ ይምጡ፡፡ ያአይደለም። ዳስታየ። ከዚህበኋላ በእነዚያ ላይ በእነሱ ላይይጭናል ፡፡የተተከለው ቡድንክፍል 
መጠኑ። የእነዚያ ተተኪዎች ተራበተተከሉት ውስጥየገቡት ያነባር መሠረታዊ ነገር አንድ ነገር ነው። ሁሉም ተክል ወደ ዘር አልገባም? ምክንያቱም 
የተፈጠረው እስከዚያው ድረስ ነው። የዛኛው ተክልአካል ወደዘሩ ተመልሶ ሊሄድ ይችላል ፣ምክንያቱም የዚያየስንዴእቅድ የዘለአለም ህይወት ስለሆነ 
ነው።

እስራኤል ግብፅን ለቅቆ ሲወጣ ፍጹም የሆነ ዓይነት ምሳሌ አለ ፡፡እነሱ ወደሁለት ሚሊዮን የሚጠጉ ሆነዉ ጠንክረዋል፡፡ ሁሉምበመሥዋዕቱ 
ደምአመለጡ። ሁሉምበቀይ ባህርተጠመቁ ፡፡ሁሉም ከውኃው የወጡት በመንፈስ ቅዱስመገለጥ እናበረከቶች በመደሰቱ ነው ፡፡ ሁሉም የመላእክትን 
ምግብበሉ ፣ሁሉም ከተከተላቸው ዓለት ጠጡ ፡፡ ጥቂቶች ብቻሳይሆኑ ሊከተሏቸው ላሉት ልጆች ወደ ከነዓን ምድርየሚገቡ ተሸካሚዎች ነበሩ ፡፡ 
እስራኤል ሁሉ እስራኤል አይደለችም ፡፡ከሁሉም ጥቂቶች በስተቀር ስማቸውን ከህይወት መጽሐፍ ውስጥ መሰረዝ ጀመሩ ፡፡

ዛሬ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተመሳሳይ መብት አለን ፡፡ ስሞች ከሕይወት መጽሐፍ ይደመሰሳሉ። ከሕይወት መጽሐፍ ውስጥ ስሞች አይሰረዙም 
ምክንያቱም ያ ሌላ መዝገብ በሕይወት መጽሐፍ ውስጥ ቢገኝም ፡፡ መዝገቡ ይህ ነው-እግዚአብሔር የዘላለምንህይወት ይሰጠናል እናም ይህ ሕይወት 
በልጁ ውስጥ ነው ፡፡ ልጁያለዉ ህይወት (የዘላለም) አለዉ፡፡ ልጁ የሌለዉ ህይወት (የዘላለም) የለዉም፡፡ እነዛም ህይወት ያላቸዉ አለም ሳይፈጠር 
በፊትበእርሱ ዉስጥ ነበሩ፡፡ አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ በእርሱ ዉስጥ ተመርጠዋል፡፡ እነዛ ታላቅ የንጉስ ዘሮች ኢየሱስ ተተከለ(ሞተ)ያ በእርሱ 
ዉስጥ የነበረዉ ህይወትም ልክ እንደ ተተከለ የስንዴ ዘር ወጣ ልክ እንደ መጀመሪያዉ አይነት ዘርም በዉስጣቸዉ ይዘዉበመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት 
እራሱን አበዛ፡፡

አሁን የተቤዣት (በዋናው ባለቤት የተገዛችው) ሙሽራይቱ (ሔዋን በአዳም ውስጥ እንደነበረች ሁሉ) የአባት ስም ዝርዝርን ከመዝገብ ውጭ 
የማያስቀምጣት ለምን እንደሆነ አሁን ማየት እንችላለን ፡፡ የእሱ አካል ናት ፡፡ ዙፋኑ ውስጥ ነች ፡፡ እሷ በጭራሽ መፍረድ አትችልም ፡፡ ሙሽራይቱ 
ውስጥ ሁሉም ሰው የእሱ አባል ነው እናም አያጣም ፡፡ ግን ያ በሕይወት መጽሐፍ ውስጥ “ሁሉም” የሚለው እንደዚህ አይደለም ፡፡ ከመካከላቸው 
እንደ ይሁዳ ያሉ ሌሎችም በመዝገቡ ውስጥ ድርሻ ያላቸው ግን ስማቸው እንዲወገዱ ተደርጓል ፡፡ በመጨረሻው ቀን ውስጥ የሚመጡትን ማየት 
እንችላለን ፣ እናም ድንቅ ሥራዎችን ከሠራ በኋላ ፣ ኢየሱስ በጭራሽ አላውቃቸውም ይል ነበር ፡፡ እሱ በእነሱ ላይ አያውቅም ማለት አይደለም ፡፡ 
ሁሉን አዋቂነቱ ያንን ያስወግደዋል ፣ ግን በሙሽራይቱ ውስጥ ቀደም ብለው አልታወቁም ፡፡ እናም ከሁለተኛው ትንሳኤ ጻድቃን መካከል አስቀድሞ 
አልተጠሩም። ምንም ቃል አልሰጡም (ምክንያቱም ከቃሉ ውጭ ስለነበሩ - በውስጡ አልኖሩም) እና ስለሆነም ፣ ሞት ተፈርዶባቸው ነበር ፡፡ ከዚያ 
ቀደም ብለን እንዳየን ለሙሽራይቱ የቆሙ እና ለእርሷም ረዳትና ማጽናኛ ነበሩ ፡፡ እነዚያ ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ ላይ የቀረው ወደ ዘላለም 
ሕይወት ይሄዳሉ ፡፡ በመጨረሻ እንደ ፈርኦን ያሉ ስሞች በሕይወት መጽሐፍ ላይ ስማቸው ያልነበራቸው እነዚህም በእሳት የእሳት ባሕር ውስጥ 
የተጣሉት ናቸው ፡፡

ስለዚህ ለመከሩ ተክል የሆነው የስንዴ እህል የቤተክርስቲያኗ መዝገብ ነው ፡፡ እናም የስንዴ ተክልሁሉ የስንዴ ዘር አለመሆኑን ፣እና በመከር 
ወቅት ሁሉም ተክል እንደማይጠቀሙበት ፣እንዲሁ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ-ሁሉም ቤተክርስቲያን ሙሽራዋ አይደለችም ፣ እናም የዘላለም ሕይወት 
አይሰጥም ፣ ግን አንድ ክፍል ነው ፡፡ እርሱ በሁለተኛው ትንሳኤ ውስጥ ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲገባ ፥ ከእሳትም የተከማቸበት ክፍል በእሳት 
ነበልባል ውስጥ ይቃጠላል።

መጥምቁ ዮሐንስና ኢየሱስ የተናገሩት ይኸው ነው ፣ ምክንያቱም ዮሐንስ ስንዴው ይነፋል እና ገለባው ይቃጠላል ፡፡ኢየሱስ “እንክርዳዱን 
ማሰርከዚያም ስንዴውን ሰብስቡ” አላቸው ፡፡የምድሪቱ መንቀሳቀሻ አብያተ-ክርስቲያናትን አንድላይ ያያይዛቸዋል ፣ ምክንያቱም ጅራቱመታሰር 
ያለበት ፣ እና መጨረሻቸው የሚቃጠል ቢሆንም ፣ በእስረታቸው የተቃጠሉ አይደሉም ፣ ነገር ግን እስከ ሺህ ዓመት መጨረሻ ድረስተጠብቀዋል 
፣ሁለተኛው ትንሣኤ ነው። ነገር ግን ጅራቶቹ ከታሰሩ መነጠቁ ሊከሰት እናበተወሰነ ጊዜበማያያዝ እናየክርስቶስ ተቃዋሚ መገለጥ መካከል ያደርጋል 
፡፡ በዳንኤል ውስጥእንደተመለከተው ሁሉምአንድ ላይየሚቆምበት ቀንይመጣል ፡፡ንጉሱ ከሙሽራይቱ ጋርእዚያ ይፈርዳል ፣ ከፊታቸውም 
ሊፈረድባቸው የሚገቡ ብዙ ሰዎች አሉ ፡፡ አዎ. ሁሉም እዚያ አሉ። ሁሉም መጽሐፍት ተከፍተዋል ፡፡የሁሉም ነገርየመጨረሻ መገለጫ ተደርጓል። 
መከሩ በእርግጥ አብቅቷል። አንዴየተከፈቱ መጽሐፍት ዝግ ናቸው ፡፡

ይሄን ርእሰ ጉዳይ ለመደምደም ያህል መጀመሪያ አካባቢየተናገርኩትን አረፍተ ነገር ልጥቀስላችሁ ጌታ በአሁን ሰአት ስሞችን የማቀናጀት ስራ 
እየሰራ እንደሆነ የሚያሳይ ጥቅስ አይገኝምብያለሁ ያ በእርግጥ እውነት ነው ፡፡ ሆኖም የወደፊቱን ጥንቅር የሚጠቅስ ጥቅስ አለ ፡፡ እሱ መዝሙር 
ምእራፍ ሰማኒያ ሰባት ውስጥነው። ይህመዝሙር ስለጽዮን የተወለዱትን ሰዎች ሁሉ ስሞች ስለሚጽፍ ስለ እግዚአብሔር ይናገራል። በጽዮን 
የሚወለዱትን ሁሉ ለማወቅ እግዚአብሔር እስከዘመናችን መጨረሻ ወይም እስከዚያች ጊዜድረስ ከጽዮን ጋር እስኪገናኝ ድረስመጠበቅ አለበት ብሎ 
ማሰብ አይቻልም። እንደገና ፣ያ ሁሉንአቀፍ ሕሊናያስቀራል ፡፡እርሱ ያንንቁጥር የሚያጠቃልለውን በእርግጥ ዐዋቂ ነው ፡፡ ግን ምንድነው? 
ከሁለተኛው ትንሳኤ በኋላ እና ለጽዮን የቀሩትን ስሞችእግዚአብሔር በአዲስ መዝገብ ውስጥ የሚያስቀምጠው የተከለሰ ጥቅልብቻ አይደለምን? 
እርግጥ ነው ፡፡

ስሙንበአባቴና በመላእክቱ ፊት እመሰክርለታለሁ። “

ወደ ሰማይ ጥሪ (ጥሪ) ያድርጉ! ሰው ከሞተ በኋላ ተመልሶ በሕይወት ይኖራል? መለወጤ እስኪመጣ ድረስእስከምጠራበት ዘመናት ሁሉ 
እጠብቃለሁ። ትጠራኛለህ እኔም እመልስልሃለሁ ፤የእጅህንም ሥራፍላጎት ትመኛለህ። “ ታላቁ እረኛ በጎቹን በስሙ እየጠራ ነው ፡፡ ምንም እንኳን 
አንቀላፍተውም እንኳየእግዚአብሔር ፈጣራድምፅ ከአፈር እየጠራቸው ወይም አተሞቻቸውን ይለውጣል ፡፡መነጠቅ ነው፡፡ የበጉእና የሙሽራይቱ 
ታላቅ የጋብቻ እራትነው ፡፡

ግን መነጠቅ ብቸኛው የሰማይ ጥሪ አይደለም ፡፡እዚያ በሁለተኛው ትንሳኤ ፣ በታላቁ የነጭ ዙፋን ፍርድ ላይ ስሞች በአብ እና በመላእክቱ ፊት 
ይመሰላሉ ፡፡ አሁን እኔ በሚያውቁት ሰዎች ተናገርኩ ፣ ለሰብዓዊ ጆሮው በጣም ጥሩው ድምጽ የዚያ ሰው ስም ድምጽ ነው። ሰዎች እንዴት በሕዝብ 
ፊት ስማቸውን ማሳየትን እንደሚወዱ። እንዴት አድናቆት እንደሚወዱ። ነገር ግን በህይወት መጽሐፍ ውስጥ ስምህ እና በቅዱሳን መላእክቶች ፊት



www.messagehub.info

ስብከት በ

ዊልያም ማርዮን ብራንሀም
"... ድምጹም በሚሰማበት ዘመን ..." ራእይ 10፡7

21የሰርዴስ ቤተክርስቲያን ዘመን

ለመገለጥ ከጣለየእግዚአብሔር ስምእንደ እግዚአብሔር ድምፅ /ጣፋጭ ድምጽ/ ድምፅ / በጭራሽ አይኖርም ፡፡ ኢየሱስ “አባት ሆይ ፣ በምድራዊ 
ጉዞአቸው ቀናትከሰው ጋርስሜን በሰውፊት ተናገሩ” (ኢየሱስ)“ሰማ! አሁን ስማቸውን በአንቺ እናበሰማያዊ መላእክቶች ሁሉ እጠራዋለሁ። ”

“መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮያለው ይስማ።”አንድ ጊዜ መንፈስ ተናገረ። አንዴ መንፈስ ለሌላ ዘመን የተናገረውን መዝገብ 
ደግመን ገምግመናል ፡፡ እናም መዝገቡ ትክክል መሆኑን አግኝተናል ፡፡ ሌላ ዘመን አልቋል እናም እሱ እንደሚል በትክክል ተፈጸመ ፡፡ በመጨረሻው 
ቀን ሙሽራ ለመሆን ተስፋ እናደርጋለን ፣ ምክንያቱም ታማኝ እና እሱ የገባውን ቃል ሁሉ የሚፈጽም ልባችንን በደስታ እንድንዘለል ያደርገናል ፡፡ 
ለሳርዲያን ዘመን ታማኝ እና እውነት ከሆነ ፣ እሱ ለእዚህ ዘመናችን ልክ ነው ፡፡ እነሱ በእርሱ ሞገስና እና ኃይል በእርሱ ከተቀበሉ እና ካመሰገኑ 
እኛም እንደዚያ እናደርጋለን ፡፡ ስለዚህ ወደ ፍጽምና እንሂድ እና ጌታን በአየር ላይ እንገናኝ እና ለዘላለም ከእርሱ ጋር እንሁን ፡፡


